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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

przekład literacki

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Językoznawstwo

51%

Literaturoznawstwo 49%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów na kierunku przekład literacki jest wykształcenie specjalistów w zakresie przekładoznawstwa dysponujących
szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną. Propozycja programowa przekładu literackiego dotyczy przekładu jako zjawiska
kultury i wiąże się ściśle z komparatystycznym ujęciem literatury. Tym samym różni się ona zasadniczo od programu
kształcenia tłumaczy realizowanego w Katedrze Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest nastawiony
przede wszystkim na zawodowe przygotowanie tłumaczy tekstów specjalistycznych oraz tłumaczy ustnych na potrzeby
instytucji międzynarodowych. Zaproponowany przez nas program kładzie duży nacisk nie tylko na językowe, ale także
kulturowe kształcenie studenta, uwzględniające różnorodność stylów związanych z konkretnym momentem historycznym
rozwoju języka i obowiązujących konwencji językowo-literackich. W ujęciu tym istotne są zwłaszcza teorie i metodologie
nowoczesnego przekładoznawstwa spod znaku tzw. zwrotu kulturowego.
Kierunek przekład literacki jest realizowany we współpracy z Wydziałem Polonistyki, przy czym Program Wydziału
Filologicznego akcentuje kompetencje ﬁlologa obcego i oprócz umiejętności przekładowych daje potencjalnemu studentowi
doskonałą znajomość języka obcego we wszystkich jego aspektach, podczas gdy program polonistyczny kształtuje
kompetencje polonistyczne, w tym z zakresu literaturoznawstwa, antropologii i kulturoznawstwa.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku przekład literacki jest zgodna z misją oraz z celami strategicznymi Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dbając o najwyższą jakość nauczania, powiązanie dydaktyki z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz
skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, koncepcja kształcenia stawia sobie za cel przygotowanie
absolwenta do współczesnego rynku pracy poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy, wykształcenie umiejętności o
charakterze teoretycznym i praktycznym oraz kompetencji pozwalających na dostosowanie się do wymagań pracodawcy. Cel
ten realizowany jest poprzez następujące założenia:
• Sformułowane dla kierunku i przypisane wszystkim przedmiotom efekty uczenia się są zgodne z dziedziną kierunku, jego
dyscyplinami naukowymi, proﬁlem i poziomem.
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• Czas trwania kształcenia (dwa lata studiów magisterskich) dostosowany jest do treści programowych, zasoby kadrowe i
infrastruktura dydaktyczna pozwalają na zgodne z potrzebami prowadzenie różnych form zajęć. Dobór metod kształcenia
zharmonizowany jest z celami kształcenia, treściami programowymi i efektami uczenia się. Umożliwia to realizację i
weryﬁkację kształcenia w zakresie trzech kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji.
• Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów, a elastyczność programu pozwala na
realizowanie indywidualnego planu studiów.
• Koncepcja kształcenia zakłada doskonalenie oferty dydaktycznej w odpowiedzi na zmieniający sie stan wiedzy,
zainteresowania studiujących oraz zapotrzebowanie rynku pracy

Cele kształcenia
1. Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii języków współtworzących kierunek, czyli angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz portugalskiego.
2. Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
3. Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języków oferowanych w ramach kierunku, w szczególności analizy i
interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii.
4. Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języków oferowanych w ramach
kierunku, przy czym student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2.
5. Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków.
6. Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się.
7. Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki.
8. Wykształcenie kompetencji językowych i kulturowych potrzebnych do przekładu na język polski tekstów literackich w
wybranym języku.
9. Przekazanie pogłębionej i uporządkowanej wiedzy z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w
badaniach nad przekładem.
10. Wykształcenie doskonałej znajomości języka polskiego oraz orientacji w polskiej literaturze współczesnej.
11. Wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów obu literatur oraz świadomości znaczenia języka jako nośnika kultury.
12. Przekazanie wiedzy o roli przekładu w tworzeniu kultury oraz społecznego wymiaru pracy tłumacza.
13. Wykształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów literackich na język polski oraz wybrany język obcy.
14. Wykształcenie kompetencji potrzebnych do oceny i wartościowania przekładu literackiego.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Ponad 50% tytułów ukazujących się na rynku wydawniczym w Polsce to teksty tłumaczone. Istnieje więc ogromne
zapotrzebowanie na dobrze wykształconych tłumaczy oraz redaktorów przekładów. Na tę potrzebę odpowiadają absolwenci
przekładu literackiego,mogący poszczycić się biegłą znajomością języka, ale także szeroką wiedzą w dziedzinie kulturowych,
historycznych, społecznych i politycznych uwarunkowań danych obszarów językowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Koncepcja kształcenia odpowiada potrzebom rynku pracy. Absolwenci posiadają bardzo dobrą znajomość wybranego języka
obcego oraz orientację w literaturze i kulturze danego obszaru językowego z naciskiem na kulturę współczesną, także
doskonałą znajomość języka polskiego. Orientują się również w polskiej literaturze współczesnej. Są świadomi mechanizmów
komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także
uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Znajdują więc pracę między innymi jako tłumacze tekstów literackich
lub publicystycznych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adiustatorzy językowi przekładów; krytycy przekładu,
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oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa, są zatrudniani w organizacjach i instytucjach na stanowiskach
wymagających zaawansowanej znajomości języka.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe prowadzone przez pracowników uczących na kierunku Przekład literacki mieszczą się w szeroko pojętym
obszarze nauk humanistycznych. Pracownicy IFA, IFG i IFR reprezentują dyscypliny naukowe językoznawstwo i
literaturoznawstwo.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zakres badań pracowników naukowo-dydaktycznych wyżej wymienionych Instytutów, odzwierciedlony w ich publikacjach
naukowych, obejmuje wszystkie ważne zagadnienia wykładane na kierunku przekład literacki: językoznawstwo, historię
literatury i kultury krajów danego obszaru językowego, komparatystykę językoznawczą i kulturową, pragmatykę
językoznawczą i teorię tłumaczenia. Wielu z nich jest praktykującymi tłumaczami, mającymi duży dorobek przekładowy.
Uczący praktycznej nauki języka dysponują rozbudowaną ofertą kursów, które w sposób optymalny realizują cele
dydaktyczne związane z praktyczną nauką języka.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wyżej wymienione Instytuty, mające siedzibę przy Al. Mickiewicza dysponują optymalną infrastrukturą dydaktyczną.
Infrastruktura dydaktyczna w budynkach Paderevianum II jest dobra, sale dydaktyczne są wyposażone w beamery i
komputery. W nowym budynku Paderevianum można również korzystać z sali komputerowej, laboratorium językowego i
dużej sali wykładowej. Pokoje pracowników, w których są przeprowadzane konsultacje są wyposażone prawidłowo. W
siedzibie przy Al. Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału
Filologicznego UJ (utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 21 października 2015 r.) ma swoją siedzibę w budynku
Paderevianum II, a zbiory Biblioteki tworzą połączone księgozbiory bibliotek instytutowych. Biblioteka Wydziału
Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne
centrum informacji dotyczące ﬁlologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki
oraz przekładoznawstwa. Biblioteka zapewnia obecnie szeroki dostęp do aktualnych zasobów odpowiadających proﬁlowi
kształcenia na Wydziale. Księgozbiór mieści się na 3000 metrach bieżących półek i zawiera ok. 150 tys. woluminów. Zbiory
biblioteczne są katalogowane na bieżąco w systemie VTLS/Virtua oraz wypożyczane komputerowo za pomocą modułu
circulation VTLS/Virtua. Siedziba Biblioteki to nowoczesny, klimatyzowany budynek w pełni przystosowanym do obsługi
czytelników niepełnosprawnych. W Bibliotece czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek oraz z 50 miejsc w czytelni,
które to miejsca są wyposażone również w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
2/3 kursów realizowane jest na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Angielskiej (ścieżka: język angielski), Instytucie
Filologii Germańskiej (ścieżka: język niemiecki) oraz Instytucie Filologii Romańskiej (ścieżki: język francuski, włoski,
hiszpański, portugalski). Jest to część programu kładąca nacisk na znajomość języka obcego i odpowiadającego mu obszaru
kulturowego. 1/3 kursów realizowana jest na Wydziale Polonistyki. Są to zajęcia zmierzające do doskonalenia języka
polskiego oraz dotyczące szeroko pojętej kultury literackiej. Student może też realizować praktyczne warsztaty przekładowe.
Indywidualizacja programu zapewniona jest przez dużą liczbę przedmiotów do wyboru.
Program obejmuje min.120 ECTS. W Instytutach Wydziału Filologicznego studenci zaliczają 80 ECTS (na ścieżce angielskiej
85 ECTS, na ścieżkach romańskich 82), a 40 ECTS zaliczane jest na Wydziale Polonistyki. Przedmioty do wyboru stanowią co
najmniej 30% uzyskanych punktów. Zależnie od wybranego języka i specyﬁki kursów oferowanych przez poszczególne
Instytuty, udział procentowy przedmiotów do wyboru może być znacznie wyższy.
Do wyboru jest kształcenie na poszczególnych językach (ścieżkach): angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
portugalskim oraz włoskim. Na ścieżce język angielski są do wyboru dwa moduły specjalizacyjne: przekładoznawstwo oraz
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

95

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

5

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

40

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych
którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 940

Praktyki zawodowe

Program
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PLI_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat pojęciowo-terminologiczny,
metody i teorie stosowane w językoznawstwie, literaturoznawstwie lub
przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii
języka wiodącego (w tym również wiedzę na temat planowania i prowadzenia badań
podstawowych).

P7S_WG, P7U_W

PLI_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska z zakresu języka
wiodącego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności,
historycznej zmienności lub znaczenia tych uwarunkowań w przekładzie.

P7S_WG, P7U_W

PLI_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju i najważniejsze
osiągnięcia w językoznawstwie, literaturoznawstwie lub przekładoznawstwie oraz w
naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii języka wiodącego.

P7S_WG, P7U_W

PLI_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy i
interpretacji tekstów kultury.

P7S_WG, P7U_W

PLI_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu współzależności między wybranymi
metodami analizy i interpretacji tekstów kultury a teorią i praktyką przekładu.

P7S_WG, P7U_W

PLI_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę języka jako nośnika kultury.

P7S_WG, P7U_W

PLI_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie ﬁlologii
wybranego języka obcego i/lub polskiego w systemie nauk humanistycznych oraz jej
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P7S_WK, P7U_W

PLI_K2_W08

Absolwent zna i rozumie tendencje współczesnej literatury polskiej w kontekście
światowym, zna jej najważniejszych przedstawicieli oraz zjawiska

P7S_WK, P7U_W

PLI_K2_W09

Absolwent zna i rozumie znaczenie języka polskiego i literatury polskiej w życiu
społecznym i potraﬁ te kompetencje wykorzystać

P7S_WK, P7U_W

PLI_K2_W10

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie relacji pomiędzy
literaturami różnych kręgów kulturowych.

P7S_WK, P7U_W

PLI_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę przekładu w tworzeniu kultury
oraz związane z nim fundamentalne dylematy, rozumie społeczny wymiar pracy
tłumacza oraz podstawowe mechanizmy rządzące rynkiem wydawniczym.

P7S_WK, P7U_W

PLI_K2_W12

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
P7S_WK, P7U_W
autorskiego

PLI_K2_W13

Absolwent zna i rozumie rolę instytucji kultury i ma orientację we współczesnym
życiu kulturalnym w Polsce oraz w kręgu kulturowym języka wiodącego.

P7S_WK, P7U_W

Kod

Treść

PRK

PLI_K2_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku wiodącym prace pisemne o charakterze
literaturoznawczym, językoznawczym, kulturoznawczym lub przekładoznawczym.

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U02

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka polskiego na
język obcy w ramach wybranej ścieżki; dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z
języka obcego w ramach wybranej ścieżki na język polski

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U03

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu z języka polskiego na język
wiodący; dokonać poprawnego przekładu tekstu z języka wiodącego na język polski

P7U_U

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PLI_K2_U04

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U05

Absolwent potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U06

Absolwent potraﬁ rozpoznać specyﬁkę przekładu literackiego oraz przeprowadzić
jego pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w
celu określenia jego znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i
oddziaływania społecznego.

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U07

Absolwent potraﬁ merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułować wnioski.

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U08

Absolwent potraﬁ zinterpretować współczesny polski tekst literacki, umieścić go w
kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym.

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U09

Absolwent potraﬁ nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich
funkcje oraz odnieść je do interpretacji

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U10

Absolwent potraﬁ integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych w
dziedzinie nauk humanistycznych przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów badawczych.

P7S_UW, P7U_U

PLI_K2_U11

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem wiodącym na poziomie C2 (określonym
przez ESOKJ) oraz może nabyć umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka P7S_UK, P7U_U
obcego zależnie od wybranej ścieżki.

PLI_K2_U12

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w
języku obcym lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu

P7S_UK, P7U_U

PLI_K2_U13

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach kierunku

P7S_UK, P7U_U

PLI_K2_U14

Absolwent potraﬁ formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w
zakresie studiowanego kierunku oraz dobierać adekwatne metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod (w tym technik
informacyjno-komunikacyjnych).

P7S_UO, P7U_U

PLI_K2_U15

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania

P7S_UO, P7U_U

PLI_K2_U16

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie

P7S_UO, P7U_U

PLI_K2_U17

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie studiowanej dziedziny

P7S_UU, P7U_U

PLI_K2_U18

Absolwent potraﬁ zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego.

P7S_UU, P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PLI_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązywaniu
problemów.

P7S_KK, P7U_K

PLI_K2_K02

Absolwent jest gotów do działania w środowisku społecznym na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności.

P7S_KO, P7U_K

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PLI_K2_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego współuczestnictwa w procesie integracji
społecznej, świadomy roli, jaką pełnią w tym procesie literatura i przekład.

P7S_KO, P7U_K

PLI_K2_K04

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze.

P7S_KO, P7U_K

PLI_K2_K05

Absolwent jest gotów do przestrzegania etyki w pracy tłumacza i odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych.

P7S_KR, P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Ścieżka: Język angielski
Na ścieżce „język angielski” student wybiera jeden z dwóch modułów specjalizacyjnych: „Przekładoznawstwo” lub
„Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie”. Każda specjalizacja obejmuje odrębne konwersatoria i seminaria. Odrębny
blok stanowią przedmioty polonistyczne. Należy z nich uzyskać min. 20 pkt ECTS rocznie. Przedmioty wybierane są w
porozumieniu z opiekunem kierunku z listy kursów do wyboru oferowanych w danym roku na Wydziale Polonistyki. Na roku
pierwszym przewidziano dwa kursy dedykowane dla studentów Kierunku („Stylistyka praktyczna w kontekście
kontrastywnym 1 i 2” oraz „Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)”), natomiast wybór pozostałych kursów jest
dowolny. Należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty uczenia się zawarte w programie studiów a nie realizowane w
IFA. W programie zamieszczono kilka przykładowych propozycji kursów. Absolwent zyskuje umiejętności językowe zgodne z
wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka angielskiego.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

60

-

-

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Redakcja tłumaczenia

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Przedmiot

Moduł specjalizacyjny: Przekładoznawstwo

O

O
O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Przekładoznawstwo" musi zrealizować wszystkie przedmioty specjalizacyjne z
listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów przekładoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Przekładoznawstwo

30

-

-

Kulturowe aspekty przekładu

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Moduł specjalizacyjny: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

F

O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie" musi zrealizować wszystkie
przedmioty specjalizacyjne z listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów literaturoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Literaturoznawstwo

30

-

-

Metodologia badań literaturoznawczych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Starsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmioty polonistyczne

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Język francuski
Przedmioty polonistyczne należą do bloku zajęć do wyboru realizowanych na Wydziale Polonistyki. Należy z nich uzyskać
min. 20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Przedmioty wybierane są w porozumieniu z opiekunem kierunku z listy kursów
do wyboru oferowanych w danym roku na Wydziale Polonistyki. Na roku pierwszym przewidziano dwa kursy dedykowane dla
studentów Kierunku („Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1 i 2” oraz „Polska literatura nowoczesna (XX i XXI
wiek)”), natomiast wybór pozostałych kursów jest dowolny. Należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty uczenia się
zawarte w programie studiów a nie realizowane w IFR. W programie ujęto kilka przykładowych propozycji kursów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka francuskiego I

120

-

-

O

Zarys teorii przekładu

30

4,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium
Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

-

-

F

Opcje

O

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do uruchomienia niektórych
kursów w danym cyklu. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do wiadomości studentów na początku
każdego semestru.
Dramaturgia frankofońska XX i XXI w.

30

4,0

egzamin

F

Informatyczne narzędzia ﬁlologa

30

4,0

egzamin

F

Kultura krajów frankofońskich

30

4,0

egzamin

F

Literatura frankofońska

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F

Pisarstwo kobiet w literaturze frankofońskiej XX i XXI w.

30

4,0

egzamin

F

Przekład meliczny w językach romańskich

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów

13 / 458

Przedmiot
Sztuczne humanoidy i marionety w teatrze i w literaturach
frankofońskich

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku. W programie zamieszczono kilka przykładowych propozycji kursów.
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Język hiszpański
Przedmioty polonistyczne należą do bloku zajęć do wyboru realizowanych na Wydziale Polonistyki. Należy z nich uzyskać
min. 20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Przedmioty wybierane są w porozumieniu z opiekunem kierunku z listy kursów
do wyboru oferowanych w danym roku na Wydziale Polonistyki. Na roku pierwszym przewidziano dwa kursy dedykowane dla
studentów Kierunku („Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1 i 2” oraz „Polska literatura nowoczesna (XX i XXI
wiek)”), natomiast wybór pozostałych kursów jest dowolny. Należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty uczenia się
zawarte w programie studiów a nie realizowane w IFR. W programie ujęto kilka przykładowych propozycji kursów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I

120

-

-

O

Zarys teorii przekładu

30

4,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

-

-

F

Opcje

O

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w
danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do
wiadomości studentów na początku każdego semestru.
Informatyczne narzędzia ﬁlologa

30

4,0

egzamin

F

Karnawalizacja w prozie hispanoamerykańskiej XX w.

30

4,0

egzamin

F

Krytyka przekładu

30

4,0

egzamin

F

Literatura i kino. Filmowe adaptacje literatury hiszpańskiej

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przekład literacki dla wydawnictwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tango i jego teksty

30

4,0

egzamin

F

Teoretyczne podstawy socjolingwistyki

30

4,0

egzamin

F

Współczesna Ameryka Łacińska

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Język niemiecki
Przedmioty polonistyczne należą do bloku zajęć do wyboru realizowanych na Wydziale Polonistyki. Należy z nich uzyskać
min. 20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Przedmioty wybierane są w porozumieniu z opiekunem kierunku z listy kursów
do wyboru oferowanych w danym roku na Wydziale Polonistyki. Na roku pierwszym przewidziano dwa kursy dedykowane dla
studentów Kierunku („Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1 i 2” oraz „Polska literatura nowoczesna (XX i XXI
wiek)”. Należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty uczenia się zawarte w programie studiów a nie realizowane w
IFG. W programie ujęto kilka przykładowych propozycji kursów. Dla praktycznej nauki języka niemieckiego obowiązuje dla
zaliczenia przedmiotu poziom C1+ po pierwszym semestrze oraz C2 po kolejnych.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego 1

90

6,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa: Przedmiot do wyboru

F

Student wybiera roczny lektorat języka obcego nowożytnego w JCJ (2 ECTS w semestrze zimowym i 2 ECTS w semestrze
letnim) lub opcję z wiedzy o literaturze bądź języku (4 ECTS) oferowaną w semestrze zimowym.
Opcja z wiedzy o języku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja z wiedzy o literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język obcy nowożytny

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów
niemieckojęzycznych

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tłumaczenie tekstów literackich I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Współczesna literatura niemiecka (wybrane zagadnienia) 1

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot

Przedmioty polonistyczne

O
F

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Kursy wybiera indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim
instytucie. W programie zamieszczono kilka przykładowych propozycji kursów.
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Język portugalski
Przedmioty polonistyczne należą do bloku zajęć do wyboru realizowanych na Wydziale Polonistyki. Należy z nich uzyskać
min. 20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Przedmioty wybierane są w porozumieniu z opiekunem kierunku z listy kursów
do wyboru oferowanych w danym roku na Wydziale Polonistyki. Na roku pierwszym przewidziano dwa kursy dedykowane dla
studentów Kierunku („Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1 i 2” oraz „Polska literatura nowoczesna (XX i XXI
wiek)”), natomiast wybór pozostałych kursów jest dowolny. Należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty uczenia się
zawarte w programie studiów a nie realizowane w IFR. W programie ujęto kilka przykładowych propozycji kursów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka portugalskiego I

120

-

-

O

Zarys teorii przekładu

30

4,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera seminarium
Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

-

-

F

Opcje

O

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w
danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do
wiadomości studentów na początku każdego semestru.
Informatyczne narzędzia ﬁlologa

30

4,0

egzamin

F

Krytyka przekładu

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przekład literacki dla wydawnictwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład meliczny w językach romańskich

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa portugalistycznego

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia z zakresu przekładoznawstwa
portugalistycznego

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Język włoski
Przedmioty polonistyczne należą do bloku zajęć do wyboru realizowanych na Wydziale Polonistyki. Należy z nich uzyskać
min. 20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Przedmioty wybierane są w porozumieniu z opiekunem kierunku z listy kursów
do wyboru oferowanych w danym roku na Wydziale Polonistyki. Na roku pierwszym przewidziano dwa kursy dedykowane dla
studentów Kierunku („Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1 i 2” oraz „Polska literatura nowoczesna (XX i XXI
wiek)”), natomiast wybór pozostałych kursów jest dowolny. Należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty uczenia się
zawarte w programie studiów a nie realizowane w IFR. W programie ujęto kilka przykładowych propozycji kursów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka włoskiego I

120

-

-

O

Zarys teorii przekładu

30

4,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

-

-

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

-

-

F

Opcje

O

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w
danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do
wiadomości studentów na początku każdego semestru.
Informatyczne narzędzia ﬁlologa

Plany studiów
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4,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język włoski pisarzy-migrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino i literatura współczesna

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F

Przekład literacki dla wydawnictwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład meliczny w językach romańskich

30

4,0

egzamin

Ślady kolonializmu w kulturze/literaturze włoskiej XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Włoska literatura artystyczna epok dawnych

30

4,0

egzamin

Przedmiot

F

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

60

8,0

egzamin

Przekład I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 2
Ścieżka: Język angielski
Przedmiot

O

Moduł specjalizacyjny: Przekładoznawstwo

O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Przekładoznawstwo" musi zrealizować wszystkie przedmioty specjalizacyjne z
listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów przekładoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Przekładoznawstwo

30

9,0

zaliczenie

Przekład tekstów urzędowych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przekład tekstów humanistycznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Proza w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Moduł specjalizacyjny: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie" musi zrealizować wszystkie
przedmioty specjalizacyjne z listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów literaturoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Literaturoznawstwo

30

9,0

zaliczenie

Nowsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura amerykańska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmioty polonistyczne

F

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tłumacz a rynek wydawniczy

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potworność przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka francuskiego I

120

14,0

egzamin

Przekład literacki dla wydawnictwa

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

Ścieżka: Język francuski
Przedmiot

O

Seminarium

O
O

Student wybiera seminarium
Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Opcje

O

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do uruchomienia niektórych
kursów w danym cyklu. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do wiadomości studentów na początku
każdego semestru.
Dramaturgia frankofońska XX i XXI w.

30

4,0

egzamin

F

Informatyczne narzędzia ﬁlologa

30

4,0

egzamin

F

Kultura krajów frankofońskich

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura frankofońska

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F

Pisarstwo kobiet w literaturze frankofońskiej XX i XXI w.

30

4,0

egzamin

F

Przekład meliczny w językach romańskich

30

4,0

egzamin

F

Sztuczne humanoidy i marionety w teatrze i w literaturach
frankofońskich

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów opcyjnych oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Potworność przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumacz a rynek wydawniczy

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I

120

14,0

egzamin

O

Przekład meliczny w językach romańskich

30

4,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Język hiszpański
Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Opcje

O

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w
danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do
wiadomości studentów na początku każdego semestru.
Informatyczne narzędzia ﬁlologa

30

4,0

egzamin

F

Karnawalizacja w prozie hispanoamerykańskiej XX w.

30

4,0

egzamin

F

Krytyka przekładu

30

4,0

egzamin

F

Literatura i kino. Filmowe adaptacje literatury hiszpańskiej

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przekład literacki dla wydawnictwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tango i jego teksty

30

4,0

egzamin

F

Teoretyczne podstawy socjolingwistyki

30

4,0

egzamin

F

Współczesna Ameryka Łacińska

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Potworność przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumacz a rynek wydawniczy

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka niemieckiego 2

90

6,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

2,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Język niemiecki
Przedmiot

Grupa: Przedmiot do wyboru

F

Student, który wybrał roczny lektorat języka obcego, kontynuuje naukę w drugim semestrze.
30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna literatura niemiecka (wybrane zagadnienia) 2

30

4,0

egzamin

O

Teoria literatury

30

4,0

egzamin

O

Tłumaczenie tekstów literackich II

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy nowożytny

Przedmioty polonistyczne

F

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Kursy wybiera indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim
instytucie. W programie zamieszczono kilka przykładowych propozycji kursów.
Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potworność przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka portugalskiego I

120

13,0

egzamin

O

Przekład literacki z języka portugalskiego

30

4,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot
Tłumacz a rynek wydawniczy

Ścieżka: Język portugalski
Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Opcje

F

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w
danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do
wiadomości studentów na początku każdego semestru.
Informatyczne narzędzia ﬁlologa

30

4,0

egzamin

F

Krytyka przekładu

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F

Przekład literacki dla wydawnictwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład meliczny w językach romańskich

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa portugalistycznego

30

4,0

egzamin

F

Wybrane zagadnienia z zakresu przekładoznawstwa
portugalistycznego

30

4,0

egzamin

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tłumacz a rynek wydawniczy

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potworność przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Ścieżka: Język włoski
Przedmiot
Praktyczna nauka języka włoskiego I

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

120

14,0

egzamin

O

Przekład literacki z języka włoskiego

O

Student wybiera jedną spośród opcji z przekładu literackiego oferowanych w danym cyklu.
Przekład literacki - poezja

30

4,0

egzamin

F

Przekład literacki - proza

30

4,0

egzamin

F

Przekład literacki - teatr

30

4,0

egzamin

F

6

1,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej
Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie językoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze I

30

11,0

zaliczenie

F

Opcje

O

Student wybiera dwie opcje w ciągu roku. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w
danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Ostateczna lista oferowanych opcji zostaje przekazana do
wiadomości studentów na początku każdego semestru.
Informatyczne narzędzia ﬁlologa

30

4,0

egzamin

Język włoski pisarzy-migrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino i literatura współczesna

30

4,0

egzamin

F

Najnowsze literatury romańskie

30

4,0

egzamin

F

Przekład literacki dla wydawnictwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład meliczny w językach romańskich

30

4,0

egzamin

Ślady kolonializmu w kulturze/literaturze włoskiej XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Włoska literatura artystyczna epok dawnych

30

4,0

egzamin

Przedmioty polonistyczne

F

F

F
O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Potworność przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

60

-

-

Przekład II

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot
Tłumacz a rynek wydawniczy

Semestr 3
Ścieżka: Język angielski
Przedmiot

O

Moduł specjalizacyjny: Przekładoznawstwo

O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Przekładoznawstwo" musi zrealizować wszystkie przedmioty specjalizacyjne z
listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów przekładoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Przekładoznawstwo

30

-

-

F

Moduł specjalizacyjny: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie" musi zrealizować wszystkie
przedmioty specjalizacyjne z listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów literaturoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Literaturoznawstwo

30

-

-

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka francuskiego II

60

-

-

O

Pragmatyka przekładu

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: Język francuski
Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera seminarium
Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

-

-

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II

60

-

-

O

Pragmatyka przekładu

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: Język hiszpański
Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

-

-

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka niemieckiego 3

60

4,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

8,0

zaliczenie

O

Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane
zagadnienia) 1

30

4,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Język niemiecki
Przedmiot

Przedmioty polonistyczne

F

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Kursy wybiera indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim
instytucie. W programie zamieszczono kilka przykładowych propozycji kursów.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka portugalskiego II

60

-

-

O

Pragmatyka przekładu

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Język portugalski
Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

-

-

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.
Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka włoskiego II

60

-

-

O

Pragmatyka przekładu

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: Język włoski
Przedmiot

Seminarium

O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

-

-

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

-

-

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie (łącznie min. 40 ECTS). Na pierwszym roku realizuje dwa kursy obligatoryjne. Pozostałe kursy wybiera
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim Instytucie. W programie zamieszczono kilka
przykładowych propozycji kursów.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

60

8,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Ścieżka: Język angielski
Przedmiot

Moduł specjalizacyjny: Przekładoznawstwo

O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Przekładoznawstwo" musi zrealizować wszystkie przedmioty specjalizacyjne z
listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów przekładoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Przekładoznawstwo

30

33,0

zaliczenie

Moduł specjalizacyjny: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

F
O

Student realizujący moduł specjalizacyjny "Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie" musi zrealizować wszystkie
przedmioty specjalizacyjne z listy. Dokonuje wyboru jednego z seminariów literaturoznawczych oferowanych w cyklu.
Seminarium magisterskie: Literaturoznawstwo

30

33,0

zaliczenie

Przedmioty polonistyczne

F
O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie. Wybiera kursy indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie.

Ścieżka: Język francuski
Przedmiot
Praktyczna nauka języka francuskiego II

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

Seminarium

O
O

Student wybiera seminarium
Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie. Wybiera kursy indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie.

Plany studiów
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Ścieżka: Język hiszpański
Przedmiot
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

Seminarium

O
O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów opcyjnych oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie. Wybiera kursy indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie.

Ścieżka: Język niemiecki
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego 4

60

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

15,0

zaliczenie

O

Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane
zagadnienia) 2

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Przedmioty polonistyczne

F

Student wybiera z aktualnej oferty kursów opcyjnych oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie. Wybiera kursy indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie.

Ścieżka: Język portugalski
Przedmiot
Praktyczna nauka języka portugalskiego II

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

7,0

zaliczenie

Seminarium

O
O

Student wybiera jedno seminarium.
Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie. Wybiera kursy indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie.
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Ścieżka: Język włoski
Przedmiot
Praktyczna nauka języka włoskiego II

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

Seminarium

O
F

Student wybiera jedno seminarium. I
Seminarium magisterskie literaturoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie językoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie przekładoznawcze II

30

30,0

zaliczenie

F

Przedmioty polonistyczne

O

Student wybiera z aktualnej oferty kursów do wyboru oferowanych na Wydziale Polonistyki. Ma obowiązek uzyskania min.
20 ECTS rocznie. Wybiera kursy indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem Kierunku w swoim instytucie.

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Praktyczna nauka języka francuskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.5cb094ecdc4fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyksztalcenie kompetencji w zakresie języka na poziomie C2

C2

Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia; wiązanie ze sobą faktów i wyciąganie wniosków z posiadanych
danych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka
francuskiego i wie, jak osiągać logiczną i językową
poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów,
konstruowania sądów i opinii oraz zna różne rejestry
języka francuskiego, w tym rejestr języka
akademickiego

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W05,
PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07,
PLI_K2_W08,
PLI_K2_W09,
PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11, PLI_K2_W12

zaliczenie pisemne,
egzamin

PLI_K2_U01, PLI_K2_U02,
PLI_K2_U03, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11

zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia, egzamin

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K03, PLI_K2_K04,
PLI_K2_K05

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka francuskiego (poziom C1+/C2
według standardów ESOKJ); potraﬁ samodzielnie
przygotować i przedstawić różnego rodzaju
wystąpienia ustne w języku francuskim na wybrany
temat;-potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role; posiada umiejętność
przygotowania w języku francuskim różnych prac
pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury(w
tym również prac mających znamiona tekstu
naukowego); posiada kompetencje potrzebne
do przekładu i redagowania tekstów lub komunikatów
ustnych w języku francuskim o charakterze
ogólnym;potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do samodzielnej oceny i selekcji informacji
oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form; rozumie rolę
dziedzictwa kulturowego i literatury; zna zasady etyki
swojego zawodu

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne.
W ramach wypowiedzi pisemnej: różne typy planów i redagowanie
uargumentowanej wypowiedzi pisemnej na tematy ogólne.
W ramach wypowiedzi ustnej: przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia;
przeprowadzenie w j. obcym dyskusji na tematy dotyczące różnych aspektów
życia społecznego.
Approche du texte: analiza różnego rodzaju tekstów pod względem ich budowy,
zawartości, doboru środków stylistycznych rozwijająca umiejętność rozumienia i
interpretowania tekstów kultury.
W celu osiągnięcia tych kompetencji realizowane są różnego typu działania
produktywne, receptywne i interakcyjne.
W ramach zajęć z „grammaire avancée” (60 g ) skupimy się na zagadnieniach
sprawiających trudność studentom nawet na poziomie zaawansowania C1:
1. L`article et les parties du corps
2. Des binominaux
3. Des pronoms personnels postposés
5. Le discours : les articulations logiques
6. Les valeurs stylistiques de certains temps.
7. La mise en valeur d`un élément de l`énoncé
8. La mise en valeur : la nominalisation et transformation passive.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach; zaliczanie testów;
przygotowywanie prezentacji; oddawanie wypracowań pisemnych

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny i ustny; dopuszczenie do egzaminu po
zaliczenie pisemne, egzamin uzyskaniu oceny pozytywnej ( co najmniej dst) z egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach i znajomość języka francuskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka portugalskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.5cb0950e5152c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
13.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Osiągnięcie przez studentów poziomu C1 znajomości języka portugalskiego według wytycznych Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie w pogłebionym stopniu kompleksową
naturę języka portugalskiego i wie, jak osiągać
logiczną i językową poprawność wyrażania własnych
PLI_K2_W02
myśli i poglądów, konstruowania sądów i opinii oraz
zna różne rejestry języka portugalskiego, w tym rejestr
języka akademickiego

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka portugalskiego (poziom C1+/C2
według standardów ESOKJ)

PLI_K2_U04, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku
portugalskim na wybrany temat potraﬁ współdziałać
i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

PLI_K2_U07, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U16

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

potraﬁ przygotować w języku portugalskim różne
prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury

PLI_K2_U01, PLI_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

posiada kompetencje potrzebne do przekładu
i redagowania tekstów lub komunikatów ustnych
w języku portugalskim o charakterze ogólnym bądź do
nauczania języka portugalskiego

PLI_K2_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego
zadania;

PLI_K2_U15

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wyszukiwania, analizowania, oceny
i selekcji informacji, krytycznego formułowania sądów
oraz zasięgania opinii ekspertów

K2

jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

120
Liczba godzin
120

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Ćwiczenia utrwalające wybrane zagadnienia gramatyczne.
Elementy syntaksy, stylistyki i słowotwórstwa języka portugalskiego. Ustne
ćwiczenia argumentacyjne (dyskusja), pisemne ćwiczenia kompozycyjne;
poszerzanie zasobu słownictwa.
Temas:

1.

Reencontro Com Portugal
Alguns Símbolos Portugueses
A Formação de Portugal
Pintores Portugueses
Figuras de Destaque na História Política
Tradições - Festas académicas
Crónicas Jornalísticas
Português Pela Rádio - Audição de vários Programas emitidos pela TSF
Português: Uma Janela Para o Mundo
Mundo Global
Mudar de Vida
Planeta em Risco
Enfrentar o Medo
Por uma Boa causa
Conhecer o Passado, compreender o Presente
O Futuro é agora

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, konwersatorium językowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Studenci piszą 2
testy na semestr u każdego prowadzącego sprawdzające kolejne partie
materiału gramatycznego i leksykalnego. Warunkiem końcowego
zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Studenci
piszą co najmniej 2 testy na semestr u każdego prowadzącego
sprawdzające kolejne partie materiału gramatycznego i leksykalnego.
Formy zaliczenia: - testy zaliczeniowe - ćwiczenia praktyczne wypracowania - ocenianie ciągłe - egzamin pisemny i ustny 1. Egzamin
pisemny - czytanie i rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze
słuchu, gramatyka, słownictwo – przekształcenia różnych typów zdań,
test zmierza w kierunku stylistyki, nominalizacja, różne rejestry
językowe, języki branżowe (prawne i handlowe) - test obejmujący:
wypracowanie (o objętości 250-300 słów) - Czas trwania egzaminu – 4
godziny zegarowe (240 minut) z dwoma przerwami. 2. Egzamin ustny:
do rozwinięcia temat związany z zagadnieniami przerabianymi na
zajęciach. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2
nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności
nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.
Zaliczenie semestrów na podstawie uczestnictwa, aktywności na
zajęciach i testów; Na testach pisemnych obowiązuje następująca skala
ocen : • 0-69 % – ocena ndst • 70-73 % – ocena dst • 74-79 % – ocena
+ dst • 80-85 % – ocena db • 86-91 % – ocena + db • 92-100 % –
ocena bdb Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu
semestrów. Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do
części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej. Na
egzaminie pisemnym obowiązuje następująca skala ocen : • 0-64 % –
ocena ndst • 65-71 % – ocena dst • 72-78 % – ocena + dst • 79-85 % –
ocena db • 86-92 % – ocena + db • 93-100 % – ocena bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.230.5cd961efd7d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie
C1+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ), z uwzględnieniem specyﬁki dyskursu akademickiego.
Kurs ma na celu w szczególności: (1) doskonalenie zaawansowanych umiejętności związanych ze sprawnością
czytania i wymaganych przy analizie dłuższych, złożonych tekstów, (2) rozwijanie umiejętności niezbędnych
do napisania pracy magisterskiej, (3) poszerzanie zasobu słownictwa oraz doskonalenie znajomości/umiejętności
stosowania struktur gramatycznych i związków frazeologicznych na poziomie C1+.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

język angielski w zakresie słownictwa, frazeologii oraz
struktur gramatycznych na poziomie C1+, w tym tych
charakterystycznych dla stylu formalnego, jego
rozmaite style i rejestry oraz w pogłębionym stopniu
konwencje stosowane w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i naukowych (w tym: środki stylistyczne
i zabiegi retoryczne).

PLI_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

zjawiska i problemy kulturowe prezentowane
we współczesnych tekstach publicystycznych.

PLI_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3

w pogłębionym stopniu konwencje stosowane
w anglojęzycznych publikacjach naukowych.

PLI_K2_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać selekcji i syntezy informacji oraz
analizować i interpretować współczesne teksty kultury
(zwłaszcza aktualne publikacje naukowe i prasowe).

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wyrażać opinię i uczestniczyć w dyskusji na temat
zagadnień poruszanych w anglojęzycznych
publikacjach prasowych i akademickich.

PLI_K2_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

redagować teksty o charakterze akademickim
odwołując się do innych odpowiednio dobranych
publikacji, dokumentując je rzetelnie i zgodnie
z regułami wybranego stylu.

PLI_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

posługiwać się językiem wiodącym na poziomie C1+
(określonym przez ESOKJ)

PLI_K2_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

PLI_K2_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści we współczesnych
publikacjach publicystycznych i akademickich.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
130

ECTS
0.0

40 / 458

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności rozumienia idei zawartych
w złożonych tekstach i wypowiedziach ustnych oraz na doskonalenie umiejętności
konstruowania wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim na poziomie
C1+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).
Kurs poszerza posiadane umiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy, a także doskonali sprawności niezbędne do przygotowania
dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim (z wykorzystaniem
literatury przedmiotu), w szczególności pracy magisterskiej. Kurs poszerza
również słownictwo i ugruntowuje znajomość zaawansowanych struktur
gramatycznych na poziomie poziom C1+.
Na roku I kurs kładzie szczególny nacisk na:
·
umiejętność przeprowadzenia analizy wybranych rodzajów tekstów
akademickich (np. esej krytyczny, artykuł badawczy, abstrakt) z uwzględnieniem
krytycznego podejścia do tekstu;
·
umiejętność dokonywania syntezy rozbudowanych idei przedstawionych w
dłuższym tekście lub w złożonej wypowiedzi ustnej;

1.

·

umiejętność wyciągania i przedstawiania wniosków;

·

umiejętność konstruowania spójnej, logicznej i efektywnej argumentacji;

·
umiejętność przetwarzania informacji (parafrazowanie i streszczanie
fragmentów tekstów akademickich, kompilowanie, tworzenie przeglądu
literatury);

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

·
umiejętność rozpoznawania struktury i organizacji tekstu poprzez dobrą
znajomość znaczników dyskursu właściwych dla danego gatunku i rejestru;
·
umiejętność dokonywania właściwego doboru tekstów źródłowych (ocena
jakości informacji oraz jakości źródeł, korzystanie z baz danych i zasobów
bibliotecznych na poziomie zaawansowanym);
·
umiejętność posługiwania się materiałami źródłowymi: poprawne
wykorzystywanie źródeł i dokumentowanie ich za pomocą wybranego stylu (np.
MLA, APA) oraz unikanie plagiatu;
·
umiejętność posługiwania się słownictwem, związkami frazeologicznymi
oraz strukturami gramatycznymi na poziomie zbliżonym do kompetencji
rodzimych użytkowników języka;
·

właściwy dobór środków leksykalnych i stylistycznych;

·

posługiwanie się stylem formalnym.

Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja,
burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez oceny po
semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie zaliczenia jest
warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się z części
pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

ćwiczenia

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów,
burza mózgów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin
składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej
jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
wartości punktowej z każdej części składowej egzaminu. Warunki
uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: (1)
regularne uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach, (2) zaliczenie
wszystkich wymaganych testów cząstkowych przeprowadzanych w
trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i wygłoszenie wymaganych
prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich wymaganych prac pisemnych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testów cząstkowych jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.5cb09501627d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształcenie i rozwijanie do poziomu C1+/C2 (według standardów ESOKJ) praktycznych umiejętności posługiwania
się współczesnym językiem hiszpańskim w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych,
wypowiadania się w mowie oraz piśmie.

C2

Doskonalenie i poszerzanie znajomości przez studentów struktur gramatycznych języka hiszpańskiego.

C3

Rozwijanie znajomości zasobów leksykalnych umożliwiających porozumiewanie się na poziomie językowym
C1+/C2, na tematy określone przez standardy ESOKJ dla tego poziomu.

C4

Rozwijanie umiejętności redagowania prac pisemnych różnego typu, poruszających obszerny zakres tematów:
od życia codziennego po szeroko pojęte zagadnienia kulturowe.

C5

Kształcenie znajomości różnych rejestrów języka hiszpańskiego, w tym rejestru języka akademickiego.

C6

Kształcenie i doskonalenie umiejętności przekładania z języka polskiego na język hiszpański i odwrotnie zdań /
tekstów uwzględniających opanowany materiał gramatyczny i leksykalny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłebionym stopniu kompleksową naturę języka
hiszpańskiego i wie, jak osiągać logiczną i językową
poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów,
konstruowania sądów i opinii oraz zna różne rejestry
języka hiszpańskiego, w tym rejestr języka
akademickiego.

PLI_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U12

egzamin ustny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U01

egzamin pisemny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Sylabusy

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka hiszpańskiego (poziom C1+/C2
według standardów ESOKJ).

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku hiszpańskim na wybrany temat.

Student potraﬁ przygotować w języku hiszpańskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury.
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U4

U5

U6

U7

Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu
i redagowania tekstów lub komunikatów ustnych
w języku hiszpańskim o charakterze ogólnym.

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania.

Wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne,
student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach, argumentując merytorycznie
swoje poglądy.

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

PLI_K2_U03

egzamin pisemny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U15

egzamin pisemny,
egzamin ustny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U13

egzamin ustny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U16

Ocena ciągła na
podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_K04

egzamin ustny, Ocena
ciągła na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Student jest gotów wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje, formułować krytyczne
sądy oraz zasięgać opinii ekspertów.

Student jest gotów uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

12

Przygotowanie prac pisemnych

11

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

3

Przygotowanie do sprawdzianów

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

3

przygotowanie referatu

2

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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ZAKRES GRAMATYCZNY:
Treści gramatyczne analizowane są w oparciu o różnego typu ćwiczenia
gramatyczne dla poziomu C1+/C2 i obejmują w szczególności następujące
zagadnienia:
• Pogłębienie wiadomości z zakresu użycia i zgodności trybów i czasów – praca na
tekstach, w tym oryginalnych tekstach autorów hiszpańskojęzycznych;
• Mowa zależna i niezależna - praca na tekstach, w tym oryginalnych tekstach
autorów hiszpańskojęzycznych;
• Przyimki w tekstach rozbudowanych;
• Zaimki i łączniki jako elementy zachowania spójności tekstu;
• Spójniki jako wyznaczniki typów zdań złożonych;
• Rodzajniki – m. in. aspekt semantyczny;
• Konsekwencje pragmatyczne zastosowania różnych form gramatycznych w tym
samym kontekście.
Jedne z czterech zajęć w tygodniu przewidzianych programem studiów zostaną
przeznaczone w pierwszym semestrze na wyrównywanie poziomu gramatycznego
studentów (ćwiczenia gramatyczne będące terapią zdiagnozowanych problemów).

1.

ZAKRES LEKSYKALNY:
Pogłębienie i poszerzenie słownictwa z dziedzin przewidzianych dla poziomu C1.
Aktualności społeczne, gospodarcze i polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem
dzisiejszej rzeczywistości socjo-politycznej krajów Ameryki Łacińskiej (przewiduje
się prezentacje studentów, będące punktem wyjścia do dyskusji na tematy tak
szczegółowe, jak i uniwersalne).
Języki branżowe (polityka, ekonomia, technika, socjologia, psychologia,
medycyna, krytyka literacka, język mass-mediów, etc.).

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2

Jedne z czterech zajęć w tygodniu przewidzianych programem studiów zostaną
przeznaczone w drugim semestrze na wyrównywanie poziomu leksykalnego
studentów.
REDAGOWANIE TEKSTÓW:
Przegląd podstawowych form tekstów pisanych – na poziomie zaawansowania
C1+/C2, ze szczególnym naciskiem na spójność tekstów (conectores) oraz
stosowanie właściwych rejestrów, odpowiednich dla konkretnych form
komunikacji pisemnej. Identyﬁkacja cech charakterystycznych dla każdego
rodzaju języka specjalistycznego, w tym zwracanie uwagi na rejestr właściwy dla
poszczególnych języków specjalistycznych. Ćwiczenie technik argumentacji,
redagowanie tekstów argumentacyjnych. Analiza i tworzenie tekstów w sposób
właściwy dla zasad i konwencji obowiązujących w języku hiszpańskim.
Doskonalenie umiejętności przygotowywania różnego rodzaju tekstów na użytek
akademicki, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów o charakterze
prezentacyjnym i argumentacyjnym. Praca nad aspektami formalnymi, w tym
doborem właściwych środków stylistycznych.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena ciągła na podstawie
uczestnictwa i aktywności na zajęciach
oraz realizacji obowiązkowych zadań
domowych.

Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie
uczestnictwa, aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć, terminowego oddania
zadanych prac pisemnych (przynajmniej 5 tekstów, z
czego przynajmniej 2 o objętości min. 4 str. A4) oraz
zaliczenia przeprowadzonych testów kontrolnych.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny, Ocena ciągła na
podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie drugiego semestru na podstawie uczestnictwa,
aktywności na zajęciach, przygotowania do zajęć, terminowego
oddania zadanych prac pisemnych (przynajmniej 5 tekstów, z
czego przynajmniej 2 o objętości min. 4 str. A4) oraz zaliczenia
przeprowadzonych testów kontrolnych Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie obu
semestrów. Semestr, a zarazem cały rok studiów, kończy się
egzaminem pisemnym i ustnym. Pozytywny wynik wszystkich
części egzaminu pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu ustnego, będącego rozmową na wylosowany temat, z
wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego. Koordynator
przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany formy kształcenia
ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy egzaminu ze
stacjonarnej na zdalną oraz z pisemnej na ustną lub z ustnej na
pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności, które
uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów uczenia się
w sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności
nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka włoskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.5cb0971ebe5c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1+/C2 w celu rozwoju
kompetencji komunikacyjnej studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W13

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U1

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka włoskiego (poziom C1+/C2 według
standardów ESOKJ); potraﬁ współdziałać i pracować
w grupie, przyjmując w niej różne role

PLI_K2_U11, PLI_K2_U16

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim
różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszących się do różnych
dziedzin życia i kultury; posiada kompetencje
potrzebne do przekładu i redagowania tekstów lub
komunikatów ustnych w języku włoskim o charakterze
ogólnym

PLI_K2_U01, PLI_K2_U02,
PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U15

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

PLI_K2_K01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kod

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka
włoskiego i wie, jak osiągać logiczną i językową
poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów,
konstruowania sądów i opinii oraz zna różne rejestry
języka włoskiego, w tym rejestr języka akademickiego

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania, analizowania, oceny i selekcjonowania
informacji oraz formułowania krytycznych sądów

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

120

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

ZAKRES TEMATYCZNY:
1.

Zagadnienia poruszane podczas zajęć: problemy społeczne, polityka, kultura i
nauka, ekonomia.
Zagadnienia omawiane będą równolegle przez wszystkich wykładowców
(kolejność tematów będzie uzależniona od rozwoju sytuacji społecznogospodarczo-politycznej) przez oba semestry.

W1, U1, U2, K1

ZAKRES GRAMATYCZNY:
2.

Sylabusy

Student biegle zna zasady gramatyczne rządzące językiem włoskim. Potraﬁ
korygować spreparowane przez nauczyciela teksty zawierające błędy
gramatyczne. Panuje nad przyimkami i rodzajnikami w rozbudowanych tekstach o
charakterze specjalistycznym (polityka, ekonomia, prawo, nauki społeczne, teksty
naukowe).

W1, U1, U2, K1
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ZAKRES LEKSYKALNY
Student zna słownictwo specjalistyczne z zakresów takich jak tematyka społeczna,
gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura i medycyna, ekologia,
nowoczesne technologie. Wypowiada się na tematy specjalistyczne poruszane w
trakcie zajęć, potraﬁ swobodnie prowadzić rozmowę w różnych, stosownych do
okoliczności rejestrach, łączyć różne wątki tematyczne, poruszać się po wielu
płaszczyznach leksykalnych. Jest w stanie przeformułować usłyszany tekst
(parafraza ustna). Potraﬁ pisać (ze słuchu oraz na podstawie tekstu pisanego)
streszczenia skomplikowanych tekstów, w sposób klarowny komponować
komentarze, sprawozdania, opracowania, eseje. Potraﬁ sparafrazować tekst,
zmieniając jego rejestr a także poprawić / ulepszyć jego strukturę. Rozumie
każdego rozmówcę nawet jeśli wypowiada się on na tematy abstrakcyjne i złożone
W1, U1, U2, K1
o charakterze specjalistycznym. Nie ma trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek
wypowiedzi mówionej, wypowiadanej z naturalną szybkością rodzimego
użytkownika języka. Jest w stanie krytycznie interpretować w wszystkie formy
języka pisanego i rozumie szeroki zakres długich i skomplikowanych tekstów
doceniając subtelne różnice stylu i pojmując znaczenia wyrażone zarówno wprost
jak i implikowane.

3.

Student ma świadomość znaczeń konotowanych. Potraﬁ w pełni dostrzegać
socjolingwistyczne i socjokulturowe implikacje towarzyszące wypowiedziom
rodzimych użytkowników języka i umie odpowiednio reagować. Potraﬁ efektywnie
pośredniczyć w komunikacji między rozmówcami ze społeczności własnej i obcej.
Potraﬁ tłumaczyć z języka włoskiego na język polski i odwrotnie teksty o
charakterze ogólnym.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje zaliczenie I semestru na podstawie obecności na
zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności na każde 30 godzin zajęć),
aktywności na zajęciach (wykonywanie prac domowych, zabieranie głosu
w dyskusjach) oraz pozytywnych ocen ze sprawdzianów śródrocznych. Na
egzaminie i testach zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen
(1-100 pkt.): • 0-64 pkt. – ocena ndst • 65-72pkt. – ocena dst • 73-80 pkt.
– ocena + dst • 81-88 pkt. – ocena db • 89-95 pkt. – ocena + db • 96-100
pkt. – ocena bdb Każdy termin egzaminu (pierwszy i drugi) składa się z
części pisemnej i ustnej. Student zostaje dopuszczony do części ustnej,
jeśli uzyska pozytywną ocenę z części pisemnej. Ocena niedostateczna z
części ustnej egzaminu skutkuje zawsze wpisem oceny niedostatecznej z
egzaminu z przedmiotu "Praktyczna nauka języka włoskiego" zarówno w
pierwszym jak i drugim terminie.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje zaliczenie roku na podstawie obecności na zajęciach
(maksymalnie 2 nieobecności na każde 30 godzin zajęć), aktywności na
zajęciach (wykonywanie prac domowych, zabieranie głosu w
dyskusjach) oraz pozytywnych ocen ze sprawdzianów śródrocznych. W
przypadku nieuzyskania zaliczenia, po utracie pierwszego terminu,
student nie musi spełnić żadnych dodatkowych wymagań, aby
przystąpić do drugiego (jedynego) terminu. Na egzaminie i testach
zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-64
pkt. – ocena ndst • 65-72pkt. – ocena dst • 73-80 pkt. – ocena + dst •
81-88 pkt. – ocena db • 89-95 pkt. – ocena + db • 96-100 pkt. – ocena
bdb Każdy termin egzaminu (pierwszy i drugi) składa się z części
pisemnej i ustnej. Student zostaje dopuszczony do części ustnej, jeśli
uzyska pozytywną ocenę z części pisemnej. Ocena niedostateczna z
części ustnej egzaminu skutkuje zawsze wpisem oceny niedostatecznej
z egzaminu z przedmiotu "Praktyczna nauka języka włoskiego"
zarówno w pierwszym jak i drugim terminie.
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Zarys teorii przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.210.5cb094f9ac4b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi teoriami w badaniach przekładowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych, w tym o wybranych
teoriach i metodologiach stosowanych
w przekładoznawstwie w ramach ﬁlologii włoskiej

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W07

egzamin ustny

W2

student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii włoskiej

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

egzamin ustny

W3

student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
przekładoznawstwa w ramach ﬁlologii włoskiej
i w szeroko rozumianym systemie nauk
humanistycznych oraz o jego specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej.

PLI_K2_W06,
PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

egzamin ustny

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje na temat teorii i krytyki
przekładu oraz formułować krytyczne sądy,
wykorzystując specjalistyczne źródła polskie
i obcojęzyczne.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U08

egzamin ustny

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury
sformułowanych w języku wloskim lub polskim oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod
z perspektywy problematyki przekładu oraz w celu
określenia ich miejsca w procesie rozwoju
przekładoznawstwa

PLI_K2_U05, PLI_K2_U06

egzamin ustny

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności oraz znaczenia i roli
tłumaczy w procesie przekazywania i upowszechniania
tego dziedzictwa.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

89

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótki zarys historii poglądów na temat przekładu orza znaczenie przekładu w
historii kultury i literatury

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Różne poglądy na przekład w wieku XX :
spojrzenie językoznawcze (formalizm, strukturalizm)
spojrzenie kulturowe (Translation Studies)
Najnowsze tendencje w badaniach nad przekładem (postkolonializm, gender)

W1, W2, U1, K1

3.

podstawowe pojęcia przekładoznawstwa: ekwiwalencja, adekwatność,
akceptowalność
kompetencje tłumacza
typy przekładów: przekład literacki, teatralny, dla dzieci, audio-wizualny

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Student przygotowuje cztery
spośród tematów prezentowanych na wykładzie oraz jeden artykuł z listy
przedstawionej na zajęciach. Egzamin składa się z dwóch pytań
dotyczących przygotowanych tematów oraz przedstawienia wybranego
artykułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.5cd55794da93f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1/C2.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

przygotować w języku niemieckim prace pisemne
o charakterze literaturoznawczym, językoznawczym,
kulturoznawczym lub przekładoznawczym

PLI_K2_U01

zaliczenie
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U2

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język niemiecki; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka niemieckiego
na język polski, dokonać poprawnego przekładu tekstu
z języka polskiego na język niemiecki; dokonać
poprawnego przekładu tekstu z języka niemieckiego
na język polski

U3

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz PLI_K2_U04
formułować krytyczne sądy

zaliczenie

U4

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego,
potraﬁ rozpoznać specyﬁkę przekładu literackiego
oraz przeprowadzić jego pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia jego znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego

PLI_K2_U05, PLI_K2_U06

zaliczenie

U5

merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułować wnioski

PLI_K2_U07

zaliczenie

U6

zinterpretować współczesny polski tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, antropologicznym

PLI_K2_U08

zaliczenie

PLI_K2_K01

zaliczenie

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych w formie pisemnej i ustnej na
poziomie z naciskiem na poprawność gramatyczną i leksykalną oraz poprawność
wymowy. Hörverstehen - rozumienie ze słuchu Podstawa: różne formy
audiowizualne ze źródeł niemieckojęzycznych Cel: - poszerzanie zasobu
słownictwa z polityki i gospodarki, ćwiczenia luźnych wypowiedzi i umiejętność
uczestnictwa w dyskusji, zintegrowane ćwiczenia wszystkich sprawności. rozumienie szerokiego zakresu trudnych, dłuższych tekstów słuchanych i
ćwiczenie dostrzegania w nich także znaczeń ukrytych, wyrażonych pośrednio.
Leseverstehen - rozumienie tekstów czytanych podstawa: testy prasowe i inne w
kontekście realioznawczym cel: - rozumienie szerokiego zakresu trudnych,
dłuższych tekstów pisanych i ćwiczenie dostrzegania w nich także znaczeń
ukrytych, wyrażonych pośrednio. - wypracowanie technik systematycznego
przyswajania, utrwalania i poszerzania słownictwa potocznego oraz stosowania
poznanych słów, zwrotów i wyrażeń w konwersacjach i dyskusjach na tematy z
życia codziennego. - rozwijanie kompetencji idiomatycznej. - praca ze
słownictwem z zastosowaniem różnych metod i struktur: hiperonimy, hiponimy,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
synonimy, antonimy, homonimy, rodziny wyrazów, złożenia, kolokacja,
etymologia. Schreiben - pisanie Podstawa: ﬁlmy i teksty prasowe Cel: - rozwijanie K1
sprawności pisania, ćwiczenie luźnych wypowiedzi, uszczegółowienie zagadnień
gramatycznych. - ćwiczenie wyrażania pisemnego także znaczeń ukrytych,
wyrażonych pośrednio. Sprechen - mówienie rozwijanie kompetencji mówienia
jest zintegrowane z ww. sprawnościami. Cel: - formułowanie przez studenta
jasnych, dotyczących złożonych problemów wypowiedzi ustnych. - płynne,
precyzyjnie sformułowane, spontanicznie wypowiedzi studenta, także z użyciem
poznanej idiomatyki. - swobodne posługiwanie się przez studenta językiem
niemieckim w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych bądź
zawodowych. W ramach rozszerzania oraz utrwalania leksyki i gramatyki zajęcia
będą obejmowały następujące zagadnienia: - zwroty rzeczownikowoczasownikowe - wyrażenia idiomatyczne - specyﬁczne znaczenia i użycie
czasowników modalnych - zdania okolicznikowe różnego typu - konstrukcje
bezokolicznikowe i imiesłowowe - zdania z rozszerzoną przydawką - tryb
przypuszczający I, II - transformacje zdań w stylu nominalnym na zdania poboczne
i zdań pobocznych na styl nominalny - rekcja czasownika i przymiotnika czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone - szyk zdania.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3)
zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów
sprawdzających bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą
się do materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas
pracy własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia. 2. Aby
otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać
zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia
punktów). a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia w czasie trwania zajęć
dydaktycznych w semestrze zimowym student ma prawo do dodatkowego
terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji zimowej poprawkowej, b)
w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w punkcie a) student zachowuje
prawo uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim. Aby zaliczyć dany
rok akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN
student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w
jednym terminie przed końcem semestru letniego, wyznaczonym przez
prowadzącego zajęcia, c) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co
najmniej jednego z dwóch semestrów jak w punkcie b) student nie zostaje
dopuszczony do egzaminu końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje
ostatni termin uzyskania zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej
przed egzaminem poprawkowym z PNJN, d) w przypadku nieuzyskania
zaliczenia jak w punkcie c) student nie jest dopuszczony do egzaminu i
powtarza CAŁY ROK PNJN. Treść kolokwiów w terminach dodatkowych
może, ale nie musi mieć taką samą formę jak w pierwszych terminach,
jednak musi odnosić się do tej samej partii materiału. Zaliczenie może
mieć formę stacjonarną, jak i w razie konieczności zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1/C1+. Obecność obowiązkowa. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć
prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w
semestrze.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.210.5cd2d11575c22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z językoznawstwa (fonetyka, fonologia,
morfologia, składnia, pragmatyka, analiza dyskursu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska z zakresu językoznawstwa.

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka,
jego złożoność i zmienność.

PLI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

PLI_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą różnorodne
kwestie językoznawcze i teksty kultury z perspektywy językoznawczej. Studenci
będą zdobywać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu
językoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane
przez prowadzącego.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
końcowego (min. 60% punktów).
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.230.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i złożenia egzaminu
dyplomowego. Promotor prowadzi studenta i towarzyszy mu podczas całego procesu powstawania pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie,
literaturoznawstwie lub przekładoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii germańskiej.

PLI_K2_W03

zaliczenie

W2

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

PLI_K2_W04

zaliczenie

W3

współzależności między wybranymi metodami analizy
i interpretacji tekstów kultury a teorią i praktyką
przekładu.

PLI_K2_W05

zaliczenie

W4

w pogłębionym stopniu rolę języka jako nośnika
kultury.

PLI_K2_W06

zaliczenie

W5

w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie ﬁlologii
germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz
jej specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

PLI_K2_W07

zaliczenie

W6

w pogłębionym stopniu znaczenie relacji pomiędzy
literaturami różnych kręgów kulturowych.

PLI_K2_W10

zaliczenie

W7

w pogłębionym stopniu rolę przekładu w tworzeniu
kultury oraz związane z nim fundamentalne dylematy,
rozumie społeczny wymiar pracy tłumacza oraz
podstawowe mechanizmy rządzące rynkiem
wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie

W8

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

zaliczenie

W9

ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację
we współczesnym życiu kulturalnym w Polsce oraz
w kręgu kulturowym języka niemieckiego.

PLI_K2_W13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku niemieckim prace pisemne
o charakterze literaturoznawczym lub
przekładoznawczym.

PLI_K2_U01

zaliczenie

U2

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język niemiecki; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka niemieckiego
na język polski.

PLI_K2_U02

zaliczenie

U3

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz PLI_K2_U04
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie

U4

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U05

zaliczenie

U5

merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania
wniosków.

PLI_K2_U07

zaliczenie

U6

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji.

PLI_K2_U09

zaliczenie

Sylabusy
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U7

integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych przy
rozwiązywaniu złożonych i nietypowych problemów
badawczych.

PLI_K2_U10

zaliczenie

U8

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku obcym lub/i w języku polskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

PLI_K2_U12

zaliczenie

U9

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień studiowanych w ramach
przekładu literackiego (język niemiecki).

PLI_K2_U13

zaliczenie

U10

formułować, analizować i syntetyzować problemy
badawcze w zakresie przekładu literackiego oraz
dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ też dokonać
prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

PLI_K2_U14

zaliczenie

U11

określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

PLI_K2_U15

zaliczenie

U12

współdziałać w grupie.

PLI_K2_U16

zaliczenie

U13

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie przekładu literackiego (język
niemiecki).

PLI_K2_U17

zaliczenie

U14

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji.

PLI_K2_K01

zaliczenie

K2

aktywnego współuczestnictwa w procesie integracji
społecznej, jest świadomy roli, jaką pełnią w tym
procesie literatura i przekład.

PLI_K2_K03

zaliczenie

K3

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze.

PLI_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie referatu

5

przygotowanie projektu

5

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie referatu

5

przygotowanie projektu

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student poznaje warsztat pisania pracy magisterskiej, a więc dowiaduje się, jak
powinien brzmieć odpowiednio sformułowany temat, jaki układ rozdziałów jest
odpowiedni, jakie proporcje danych części pracy są prawidłowe, w jaki sposób
należy powoływać się na literaturę przedmiotu, a także, jak wygląda odpowiednio
sporządzona bibliograﬁa. Poza tym omawiane będą treści powiązane z tematyką
seminarium magisterskiego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1,
U10, U11, U12, U13,
U14, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki ustala prowadzący zajęcia. W razie koniecznosci,
zajęcia i zaliczenia moga odbywać się w formie zdalnej.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, analiza przypadków, konsultacje, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. W razie
koniecznosci zajęcia i egzaminy moga odbywać się w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka niemieckiego na poziomie C1/C1+, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.210.5cd2d1107f2fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przekazanie studentom i studentkom wiedzy z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii angielskiej.

C2

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z wybranymi teoriami literatury i metodami badań literackich.

C3

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z zasadami przygotowania pracy magisterskiej i rozwinięcie
umiejętności potrzebnych do jej napisania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
w pogłębionym stopniu główne trendy i kierunki
rozwoju literatury angielskiej od wiktorianizmu
do modernizmu

W1

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować, syntetyzować i użytkować różne
informacje dotyczące zagadnień literatury
anglojęzycznej oraz dostrzegać problemy badawcze

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd głównych kierunków rozwoju i trendów w literaturze angielskiej od
wiktorianizmu po czasy współczesne, nowatorstwo literatury modernistycznej oraz
kontestacje założeń wiktorianizmu wynikające ze zmieniających się norm i
wzorców kulturowych; elementy podstawowych koncepcji stosowanych w analizie
i krytyce literatury. Przegląd najważnieszych dzieł twórców literatury
modernistycznej.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test zaliczeniowy. Studenci, którzy wykazali się bardzo dobrą frekwencją
(blisko 100%, 1 nieobecność) oraz uczestniczyli w interaktywnym
zaliczenie na ocenę
wymiarze wykładu mogą zostać zwolnieni z pisania testu (z oceną dobrą i
otwartą możliwością pisania testu dla podniesienia oceny)
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Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.210.5cc2ec7f7951e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przybliżenie studentom bogactwa oraz specyﬁki współczesnych badań przekładoznawczych

C2

Uwrażliwienie studentów na twórczy charakter oraz rolę przekładu w życiu społecznym i kulturze

C3

Zwrócenie uwagi na podstawowe mechanizmy rządzące praktyką przekładu oraz rynkiem wydawniczym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, metody i teorie stosowane
w przekładoznawstwie.

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

kompleksową naturę języka oraz znaczenie tych
uwarunkowań w przekładzie.

PLI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w przekładoznawstwie oraz
pokrewnych (sub)dyscyplinach w obrębie nauk
humanistycznych (przede wszystkim
w językoznawstwie, literaturoznawstwie
i kulturoznawstwie).

PLI_K2_W03, PLI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury w ramach badań
przekładoznawczych; pojmuje współzależności między
wybranymi metodami analizy a teorią i praktyką
tłumaczenia; ma również pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę na temat języka (w tym języka przekładu) jako
nośnika kultury.

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05,
PLI_K2_W06,
PLI_K2_W09, PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W5

relacje pomiędzy literaturami różnych kręgów
kulturowych (w tym rolę literatury tłumaczonej
w systemie literatury polskiej) oraz rolę instytucji
kultury w budowaniu tych relacji; rozumie rolę
przekładu w tworzeniu kultury, społeczny wymiar
pracy tłumacza oraz podstawowe mechanizmy
rządzące rynkiem wydawniczym

PLI_K2_W09,
PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11, PLI_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W6

w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy
związane z praktyką przekładu.

PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W7

miejsce i znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie
nauk humanistycznych, rozumie powiązania
przekładoznawstwa z innymi (sub)dyscyplinami
naukowymi w obszarze nauk humanistycznych.

PLI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury w przekładzie
oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem wybranych metod
stosowanych w translatologii, aby wyjaśnić ich
znaczenie, uwarunkowania historyczno-kulturowe czy
oddziaływanie społeczne

PLI_K2_U02, PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznać specyﬁkę przekładu literackiego oraz
przeprowadzić jego pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem wybranych metod; potraﬁ również
samodzielnie formułować problemy badawcze
związane z przekładoznawstwem, określać priorytety
podczas ich rozwiązywania oraz zwięźle przedstawić
podejmowane kwestie w formie wypowiedzi pisemnej.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15

zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie translatologii; czytać
ze zrozumieniem teksty poświęcone teorii tłumaczenia
oraz formułować własne opinie na temat dylematów
wspóczesnego przekładoznawstwa.

PLI_K2_U11, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U17, PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz działania
w środowisku społecznym na rzecz zachowania
dziedzictwa w jego różnorodności, poprzez
wykształcanie świadomych etycznie postaw
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K2

aktywnego współuczestnictwa w procesie integracji
społecznej, świadomy roli, jaką pełnią w tym procesie
literatura i przekład.

PLI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

przestrzegania etyki w pracy tłumacza.

PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przybliży uczestnikom najważniejsze zagadnienia współczesnych badań
przekładoznawczych. Studenci poznają historię reﬂeksji nad przekładem oraz
najbardziej fundamentalne pojęcia i metodologie wykorzystywane w
przekładoznawstwie. Zapoznają się z wybranymi nurtami badań
translatologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem ujęć językoznawczych,
literaturoznawczych, a przede wszystkim kulturowych); poznają również
specyﬁczne zagadnienia przekładu wybranych tekstów kultury, ilustrowane
współczesnymi przykładami. Szczegółowa lista tematów zostanie podana przez
prowadzącą/prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Efekty uczenia się są weryﬁkowane dwuetapowo. Po pierwsze, w sposób
ciągły - na podstawie obecności i uczestnictwa w wykładzie,
umożliwiającego studentom/studentkom zapoznanie się z omawianymi
zagadnieniami (uczestnicy kursu zachęcani są do ilustrowania
dyskutowanych koncepcji własnymi przykładami i dokonywania
samodzielnych analiz translatorskich rozwiązań). Po drugie - ostateczna,
zaliczenie na ocenę
końcowa ocena osiągniętych efektów kształcenia przybierze formę testu
pisemnego, który sprawdza znajomość omawianych ujęć teoretycznych,
zdolność ich wykorzystania w analizie i interpretacji konkretnych
rozwiązań translatorskich oraz umiejętność stawiania samodzielnych
pytań badawczych. Punktacja: 100-91% bdb; 90-86% db+; 85-76 db;
75-71 dst+; 70-60 dst

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.5cc2ecada7be3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu przekładoznawstwa oraz umiejętności
związanych z lekturą i redakcją tekstów naukowych z zakresu przekładoznawstwa, w tym z redakcją rozprawy
magisterskiej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny, teorie i metodologie
tematu seminarium oraz własnej pracy magisterskiej

PLI_K2_W01

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

Student ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację
we współczesnym życiu kulturalnym w kręgu
kulturowym języka francuskiego

PLI_K2_W13

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wybrać temat, problematykę i zarysować plan
swojej pracy magisterskiej oraz zebrać bibliograﬁę
na ten temat

PLI_K2_U01

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

potraﬁ przygotować w języku polskim i francuskim
krótkie prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych zjawisk z zakresu
literaturoznawstwa i przekładoznawstwa

PLI_K2_U02

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
w języku polskim i francuskim wystąpienie ustne
na wybrany temat z zakresu seminarium
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

PLI_K2_U03, PLI_K2_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
zakresu seminarium wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne

PLI_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w zakresie tematyki
seminarium, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

PLI_K2_U05, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych
gremiach na temat zagadnień studiowanych w ramach PLI_K2_U13
kierunku

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

potraﬁ współdziałać w grupie

PLI_K2_U16

zaliczenie, brak
zaliczenia

U8

potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego
zadania.

PLI_K2_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

U9

potraﬁ formułować, analizować i syntetyzować
problemy badawcze w zakresie przekładoznawstwa
oraz dobierać adekwatne metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów;
prezentuje omawiane zagadnienia przy wykorzystaniu
różnych form i metod

PLI_K2_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów rozwijać posiadane przez siebie
umiejętności i wiedzę z zakresu seminarium i pracy

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

76 / 458

Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

90

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

120

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

1.

Na seminarium poruszane są zagadnienia związane z przekładem literatury
pięknej, dyskursu humanistycznego, tekstów użytkowych, tekstów
audiowizualnych, wypowiedzi ustnych, ze szczególnym uwzględnieniem osoby
tłumacza, jego kompetencji, warunków pracy, problemów, na jakie napotyka w
swojej pracy i sposobów ich rozwiązywania.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1

Zajęcia odbywają się w języku polskim i francuskim. Treści merytoryczne ustalane
są w zależności od zainteresowań uczestników seminarium oraz tematów
przygotowywanych prac magisterskich

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
- obecność i aktywność na zajęciach - przedstawienie prezentacji na temat
zadanej problematyki - zaliczenie semestru zimowego na podstawie
wykonania zadanego ćwiczenia/prezentacji -zaliczenie całego roku po
przedstawieniu tematu, konspektu, zarysu bibliograﬁi oraz fragmentu
rozdziału rozprawy magisterskiej

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach zaliczenie całego roku po
przedstawieniu tematu, konspektu, zarysu bibliograﬁi oraz fragmentu
rozdziału rozprawy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka francuskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.5cc2ecbdbf9bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem jest zapoznawanie studentów z podstawową literaturą językoznawczą i przekładoznawczą w celu
sprecyzowania zainteresowań i wyboru tematu pracy magisterskiej. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami
redagowania pracy magisterskiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny stosowany
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych, w tym o wybranych teoriach
i metodologiach stosowanych w przekładoznawstwie
w ramach ﬁlologii francuskiej

PLI_K2_W01, PLI_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne
kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii francuskiej

PLI_K2_W02, PLI_K2_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce
i znaczenie przekładoznawstwa w ramach ﬁlologii
francuskiej i w szeroko rozumianym systemie nauk
humanistycznych oraz jego specyfkę przedmiotową
i metodologiczną

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W07

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

Student ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury
i orientację we współczesnym życiu kulturalnym,
związane z ﬁlologią francuską

PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11, PLI_K2_W13

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

Student potraﬁ przygotować w języku francuskim lub/i
polskim różnorodne prace pisemne z dziedziny
przekładoznawstwa (w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego).

PLI_K2_U01

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje na temat teorii
i krytyki przekładu oraz formułować krytyczne sądy.
Przy rozwiązywaniu problemów z zakresu teorii
i krytyki przekładu student potraﬁ integrować wiedzę
właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury języka francuskiego oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod z perspektywy problematyki
przekładu oraz w celu określenia ich miejsca
w procesie rozwoju przekładoznawstwa.

PLI_K2_U05, PLI_K2_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku francuskim
lub/i polskim na wybrany temat z dziedziny
przekładoznawstwa, z wykorzystaniem literatury
przedmiotu. Wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne student potraﬁ porozumiewać się
i dyskutować w różnych gremiach na temat
problemów dotyczących teorii i krytyki przekładu,
argumentując merytorycznie swoje poglądy

PLI_K2_U12, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie teorii i krytyki przekładu, dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień, przy wykorzystaniu różnych
form i metod. Student potraﬁ określić priorytety przy
realizacji określonego zadania

PLI_K2_U07, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U14,
PLI_K2_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać posiadane umiejętności badawcze
w zakresie przekładoznawstwa

PLI_K2_U04, PLI_K2_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania, porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych w ramach kierunku, współdziałać
w grupie.

PLI_K2_U13, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U16

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wyszukiwania, analizy, oceny
i selekcji informacji, formułowania krytycznych sądów
i zasięgania opinii ekspertów

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności oraz znaczenia i roli
tłumaczy w procesie przekazywania i upowszechniania
tego dziedzictwa.

PLI_K2_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

Student jest gotów uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz
interesuje się obecnością i rolą przekładu w kulturze.

PLI_K2_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

K4

Student jest gotów do przestrzegania etyki zawodu
tłumacza i kieruje się jej zasadami.

PLI_K2_K05

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza i przygotowanie danych

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Porównywanie tekstów i wytworów innych mediów pod względem ich różnic
gramatycznych, leksykalnych i kulturowych, prowadzących do trudności
przekładowych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia językoznawczego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).

Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie drugiego semestru (I roku II stopnia) na podstawie
przedstawienia propozycji tematu pracy magisterskiej i podstawowej
bibliograﬁi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia I stopnia

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.5cc2ecbda16e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
ogólną w zakresie historii literatury francuskiej oraz
zagadnień szczegółowych będących przedmiotem
zajęć; świadomość złożoności i historycznej
zmienności zjawisk literackich.

PLI_K2_W02, PLI_K2_W10

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie w pogłebionym stopniu główne
kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych
w ramach kierunku ﬁlologia francuska.

PLI_K2_W03

zaliczenie

U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
francuskim lub/i polskim typowych prac pisemnych
o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych
dziedzin życia i kultury

PLI_K2_U01

zaliczenie

U2

Student potraﬁ samodzielne przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku francuskim
lub/i polskim na wybrany temat literacki
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U11, PLI_K2_U12

zaliczenie

U3

Student potraﬁ współdziałać w grupie.

PLI_K2_U16

brak zaliczenia

U4

Student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych w ramach kierunku.

PLI_K2_U13

brak zaliczenia

U5

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania.

PLI_K2_U15

brak zaliczenia

PLI_K2_K02

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności, oraz świadomość
odpowiedzialności za jego zachowanie.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie referatu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Seminarium prowadzone przez prof. WACŁAWA RAPAKA: Treści merytoryczne
seminarium ustalane są głównie w zależności od tematu i zakresu prac
magisterskich przygotowywanych przez poszczególnych studentów.
Seminarium prowadzone przez prof. KATARZYNĘ DYBEŁ: w ramach zajęć
wstępnych - prezentacja programu seminarium i zasad zaliczenia przedmiotu;
organizacja warsztatu pracy ﬁlologa. Kolejne zajęcia obejmą ustne wystąpienia
studentów poświęcone prezentacji tematów prac dyplomowych i dyskusję nad
nimi. W styczniu 2022 każdy uczestnik seminarium przedstawi wstępną
bibliograﬁę i wstępny plan pracy dyplomowej, a w maju 2022 fragment (ok. 4-5
stron) jednego z rozdziałów pracy dyplomowej (referat ustny + wersja pisemna).
W ramach pracy wspólnej wiodącymi tematami seminarium będą: 1. Sztuka
leczenia wpisana w starofrancuskie teksty literackie (wspólna lektura wybranych
tekstów + dyskusja). 2 Geniusz Średniowiecza (wspólne wizyty studyjne w
wybranych zabytkach średniowiecznej kultury w Krakowie).

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Seminarium prof. WACŁAWA RAPAKA: bibliograﬁa początkowa podmiotu i
przedmiotu. Seminarium prof. KATARZYNY DYBEŁ: systematyczna praca
studenta, aktywna obecność na zajęciach. Prezentacja tematu pracy
dyplomowej, wstępnej bibliograﬁi i wstępnego planu pracy dyplomowej
(wystąpienie ustne + wersja pisemna).
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Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Seminarium prof. WACŁAWA RAPAKA: na podstawie prezentacji
wybranego problemu związanego z wybranym tematem pracy
magisterskiej. Seminarium prof. KATARZYNY DYBEŁ: systematyczna praca
studenta; aktywna obecność na zajęciach; prezentacja fragmentu (ok. 4-5
stron) jednego z rozdziałów pracy dyplomowej (referat ustny + wersja
pisemna; maj 2022).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium prowadzone przez prof. WACŁAWA RAPAKA: znajomość języka francuskiego na poziomie B2+/ C1. Język pracy
dyplomowej: francuski. Język egzaminu dyplomowego: francuski.
Seminarium prowadzone przez prof. KATARZYNĘ DYBEŁ: znajomość języka francuskiego na poziomie B2+/C1. W ramach
tego seminarium realizowane są tematy odnoszące się do literatury francuskiego średniowiecza lub jej percepcji w innych
strefach kulturowych czy późniejszych epokach. Możliwe jest interdyscyplinarne ujęcie tematów uwzględniające związki
literatury z historią, historią sztuki, historią idei, teologią, ﬁlozoﬁą, socjologią i in. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
(student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności). Język pracy magisterskiej: francuski. Język egzaminu
dyplomowego: francuski.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.5cc2ecbdbf9bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium ma na celu bliską współpracę z promotorem w celu (1) dookreślenia interesującej studenta tematyki
badawczej z zakresu językoznawstwa portugalistycznego lub romańskiego, a następnie (2) opracowania jej przy
użyciu odpowiednich metod analizy.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, teorie i metodologie stosowane
w językoznawstwie.

PLI_K2_W01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W2

w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie
portugalskim i portugalistycznym.

PLI_K2_W03

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W3

w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie
językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych
oraz specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną
językoznawstwa portugalskiego i portugalistycznego.

PLI_K2_W07

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku portugalskim pracę pisemną
spełniającą wymogi pracy magisterskiej;
PLI_K2_U01, PLI_K2_U07,
przeprowadzić kwerendę bibliograﬁczną, dobrać źródła PLI_K2_U10, PLI_K2_U11,
i przytaczać je; korzystać z norm redakcyjnych
PLI_K2_U14
przypisanych pracy magisterskiej.

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

wyszukać materiał badawczy stanowiący podstawę
jego pracy magisterskiej, dokonać selekcji tego
materiału, wybrać teksty odpowiadające postawionym
sobie założeniom badawczym; dobrać różnojęzyczną
literaturę teoretyczną będącą podstawą metodologii
zastosowanej w pracy.

PLI_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować
i syntetyzować wnioski z zakresu tematyki
seminarium.

PLI_K2_U07

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić różnego
rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim oraz
w języku portugalskim na wybrany temat,
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U12, PLI_K2_U13

prezentacja

U5

określić priorytety przy realizacji określonego zadania
w ramach prowadzonych przez siebie badań
związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej.

PLI_K2_U15

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U6

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U17, PLI_K2_U18

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania złożonych informacji.

PLI_K2_K01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

K2

przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się
jej zasadami: rozumie czym jest plagiat
i w przygotowaniu pracy magisterskiej rzetelnie cytuje
źródła, z których korzysta.

PLI_K2_K05

zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie pracy dyplomowej

50

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. A posição da língua portuguesa na família das línguas românicas e a sua
especiﬁcidade – elementos de linguística comparativa.
2. Língua vs. dialeto: os dialetos do português. A situação linguística nos
territórios fronteiriços; o mirandês, o barranquenho, o galego. A posição da língua
portuguesa na Península Ibérica.
3. A língua portuguesa fora da Europa (Brasil, África e Ásia).
4. Línguas crioulas de base portuguesa.
5. Mudança linguística: tipos, causas, principais mecanismos e processos.
6. As etapas da história do português: caraterísticas principais e textos
representativos.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na seminarium wymagana jest obecność. Dopuszczalna jest jedna
nieobecność w semestrze.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na seminarium wymagana jest obecność. Dopuszczalna jest jedna
nieobecność w semestrze. Na zaliczenie seminarium student
powinien: 1) określić wstępny temat pracy magisterskiej, 2)
prezentacja, zaliczenie przygotować konspekt pracy i wstępną bibliograﬁę, 3) przygotować
prezentację multimedialną związaną z tematem pracy (lub na inny
temat, wskazany przez prowadzącego), 4) złożyć wstępną wersję
jednego z rozdziałów pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.220.5cc2ecbda16e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Seminarium przygotowuje do pracy naukowej (na poziomie magisterium) w zakresie krytyki przekładu literackiego, użytkowego i intersemiotycznego (adaptacja ﬁlmowa dzieła literackiego)

C2

Określenie odpowiednich metod analizy oraz kontekstów teoretycznych i kulturowych umożliwiających podjęcie
tematyki w formie projektu pracy magisterskiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zaawansowane pojęcia i terminy stosowane
w literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych.

PLI_K2_W01

zaliczenie

W2

wybrane kierunki rozwoju i osiągnięcia
w literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych.

PLI_K2_W03

zaliczenie

W3

wybrane specjalistyczne metody analiz, interpretacji
i wartościowania tekstów literackich i innych tekstów
kultury portugalskiego obszaru językowego

PLI_K2_W04

zaliczenie

W4

złożone powiązania literaturoznawstwa z innymi
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych.

PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

zaliczenie

W5

rolę instytucji kultury we współczesnym życiu
kulturalnym, szczególnie w odniesieniu do krajów
portugalskiego obszaru językowego.

PLI_K2_W08

zaliczenie

U1

przygotować w języku portugalskim i polskim prace
pisemne mające znamiona tekstu naukowego
o tematyce literaturoznawczej ze szczególnym
uwzględnieniem literatur i kultur portugalskiego
obszaru językowego.

PLI_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne (ze szczególnym
uwzględnieniem języka portugalskiego), oraz
formułować krytyczne sądy.

PLI_K2_U03

zaliczenie pisemne

U3

rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich i innych
tekstów kultury portugalskiego obszaru językowego
oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

PLI_K2_U04

zaliczenie pisemne

U4

merytorycznie odnosić się poglądów innych autorów
oraz formułować wnioski w języku polskim
i portugalskim.

PLI_K2_U05

zaliczenie pisemne

U5

samodzielnie przygotować i przedstawić złożone
wystąpienie ustne w języku portugalskim i polskim
na wybrany temat literaturoznawczy
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U07

zaliczenie

U6

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne,
wypowiadać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień literaturoznawczych.

PLI_K2_U08

zaliczenie

U7

pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować
i analizować problemy badawcze w zakresie
literaturoznawstwa oraz dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; dokonać szczegółowych prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod.

PLI_K2_U09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U8

określić priorytety przy realizacji projektu
badawczego.

PLI_K2_U10

zaliczenie

U9

współdziałać w grupie seminaryjnej, przyjmując w niej
różne role.

PLI_K2_U11

zaliczenie

U10

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
zaawansowane umiejętności badawcze w zakresie
literaturoznawstwa.

PLI_K2_U12

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania, analizowania, oceniania
i selekcjonowania informacji oraz formułowania
krytycznych sądów.

PLI_K2_K01

zaliczenie

K2

wzięcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego w jego bogactwie i różnorodności.

PLI_K2_K02

zaliczenie

K3

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form.

PLI_K2_K03

zaliczenie

K4

przestrzegania etyki zawodowej i kierowania się jej
zasadami.

PLI_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy semestralnej

60

przygotowanie referatu

20

analiza i przygotowanie danych

22

pozyskanie danych

50

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
277

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady kwerendy bibliotecznej oraz poszukiwania i selekcji prac naukowych w
internecie

W1, W2, U1, U2, U9, K4

2.

Analiza polskiego tekstu literackiego pod kątem przekładu na j. portugalski:
Bakakaj W. Gombrowicza

W2, U2, K1

3.

Analiza portugalskiego tekstu literackiego i jego polskiego przekładu: powieści
Jose Saramago. Problem utartych związków frazeologicznych

W2, U2, U3, K1

4.

Analiza recepcji dzieła literackiego w kulturze przyjmującej: powieści Saramago w
Polsce

W1, U2, U3, K1

5.

Analiza dobrze skomponowanej pracy magisterskiej

W2, U1, U3, K1, K2, K4

6.

Obecność portugalskiej prozy w Polsce - "seria iberyjska" Wydawnictwa
Literackiego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

7.

Poezja Pessoi w polskich przekładach

W3, U3, U7, K1

8.

Analiza tzw. serii przekładowej - casus "Małego Księcia" w Brazylii

W3, W5, U2, U4, U6, K1

9.

Proza Clarice Lispector w polskich przekładach

W3, U2, U3, U4, K1

10.

Przegląd propozycji tematów prac magisterskich - pierwsza "burza mózgów"

W2, W3, U5, U6, U7, U8,
K1

11.

Zasady określania problemu i hipotez badawczych. Etapy tworzenia konspektu
pracy magisterskiej

W1, W3, W4, U1, U2, U5,
U7, U8

12.

Formułowanie wstępnych konspektów prac - burza mózgów 2

W3, W4, U1, U2, U5, U7,
K1

13.

Prezentacja wstępnych rezultatów podjętych przez studentów badań: bibliograﬁa
przedmiotu

W2, W3, W4, U10, U2,
U3, K1

14.

Dyskusja nad proponowanymi podejściami teoretycznymi możliwymi do
wykorzystania w podejmowanych tematach prac magisterskich

W1, W3, W4, U2, U5, U7

15.

Publiczne prezentacje powstających konspektów prac

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
U6

16.

Opracowanie pracy seminaryjnej stanowiącej zarys wstępu teoretycznego lub
wprowadzenia w problematykę twórczości danego autora - w języku portugalskim

W1, W3, W4, U1, U2, U8,
K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy student powinien wygłosić w ciągu roku
prezentację/referat, przedstawić szkic konspektu, wyniki
zaliczenie pisemne, zaliczenie poszukiwań bibliograﬁcznych - a na koniec roku przedstawić
pracę semestralną (8-10 stron w j. portugalskim) związaną z
tematyką pracy

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

warunkiem zaliczenia jest napisanie pracy seminaryjnej, 8-10 stron w
języku portugalskim, związanej z wybranym tematem pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien równolegle uczęszczać na wykład "Teoria przekładu"

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.5cc2ecada7be3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Seminarium przygotowuje do pracy naukowej (na poziomie magisterium) w zakresie krytyki przekładu literackiego i intersemiotycznego (adaptacja ﬁlmowa dzieła literackiego)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne
kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych.

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
znaczenie przekładoznawstwa w ramach ﬁlologii
portugalskiej i w szeroko rozumianym systemie nauk
humanistycznych oraz jego specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje na temat teorii
i krytyki przekładu oraz formułować krytyczne sądy,
wykorzystując specjalistyczne źródła polskie
i obcojęzyczne

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

prezentacja, zaliczenie

U2

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury sformułowanych w języku portugalskim lub
polskim oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod z perspektywy problematyki przekładu oraz
w celu określenia ich miejsca w procesie rozwoju
przekładoznawstwa

PLI_K2_U04, PLI_K2_U06

prezentacja, zaliczenie

U3

Wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne
student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat problemów dotyczących
teorii i krytyki przekładu, argumentując merytorycznie
swoje poglądy

PLI_K2_U05, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U08

prezentacja, zaliczenie

U4

Student potraﬁ przygotować w języku portugalskim
lub/i polskim różnorodne prace pisemne z dziedziny
przekładoznawstwa, w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego

PLI_K2_U01, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U14

esej, prezentacja,
zaliczenie

PLI_K2_K01, PLI_K2_K05

esej, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wyszukiwania, analizy, oceny
i selekcji informacji oraz formułowania krytycznych
sądów i zasięgania opinii ekspertów

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie referatu

30

Sylabusy
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przygotowanie projektu

50

pozyskanie danych

40

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

poprawa projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

pozyskanie danych

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady kwerendy bibliotecznej oraz poszukiwania i selekcji prac naukowych w
internecie

W1, W2, U1, K1

2.

Analiza polskiego tekstu literackiego pod kątem przekładu na j. portugalski:
Bakakaj W. Gombrowicza

W1, U2, K1

3.

Analiza portugalskiego tekstu literackiego i jego polskiego przekładu: powieści
Jose Saramago. Problem utartych związków frazeologicznych

W2, U2, U3, K1

4.

Analiza recepcji dzieła literackiego w kulturze przyjmującej: powieści Saramago w
Polsce

W1, U2, U3, K1

Sylabusy
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5.

Analiza dobrze skomponowanej pracy magisterskiej

W2, U1, U3, K1

6.

Analiza tzw. serii przekładowej - casus "Małego Księcia" w Brazylii (referat
studenta - uczestnika seminarium)

W1, U2, U3, K1

7.

Teoretyczne zasady ﬁlmowej adaptacji dzieła literackiego (referat uczestnika
seminarium)

W2, U3, K1

8.

Problemy przekładu "Livro do desassossego" Fernando Pessoi. Między prozą a
poezją

W1, W2, U1, U2, U3, K1

9.

Problem przekładu literatury dla dzieci: "Alicja w krainie czarów" tłumaczona na
portugalski (referat uczestnika seminarium)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

Problem przekładu literatury dla młodzieży: "Harry Potter" i "Lord of the Rings" w
przekładach portugalskich (referaty uczestników seminarium)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.

Przegląd propozycji tematów prac magisterskich - pierwsza "burza mózgów"

W1, W2, U1, U2, U3, K1

12.

Zasady określania problemu i hipotez badawczych. Etapy tworzenia konspektu
pracy magisterskiej

W1, W2, U1, U2, U3, K1

13.

Polski i portugalski język Biblii - ujęcie porównawcze

W1, W2, U1, U2, U3, K1

14.

Formułowanie wstępnych konspektów prac - burza mózgów 2

W1, W2, U1, U2, U3, K1

15.

Obecność portugalskiej prozy w Polsce - "seria iberyjska" Wydawnictwa
Literackiego

W1, W2, U1, U2, U3, K1

16.

Prezentacja wstępnych rezultatów podjętych przez studentów badań: bibliograﬁa
przedmiotu

W1, W2, U1, U2, K1

17.

Dyskusja nad proponowanymi podejściami teoretycznymi możliwymi do
wykorzystania w podejmowanych tematach prac magisterskich

W1, W2, U1, U2, U3, K1

18.

Publiczne prezentacje powstających konspektów prac

W1, W2, U1, U2, U3, K1

19.

Opracowanie pracy seminaryjnej stanowiącej zarys wstępu teoretycznego lub
wprowadzenia w problematykę twórczości danego autora - w języku portugalskim

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
każdy student powinien przedstawić w ciągu roku prezentację/referat oraz
szkic konspektu pracy magisterskiej

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium,
analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy student powinien wygłosić w ciągu roku
prezentację/referat, przedstawić szkic konspektu, wyniki
esej, prezentacja, zaliczenie poszukiwań bibliograﬁcznych - a na koniec roku przedstawić
pracę semestralną (8-10 stron w j. portugalskim) związaną z
tematyką pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci wybierający to seminarium powinni również zaliczyć wykłady "teoria przekładu" oraz "krytyka przekładu"

Sylabusy
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Opcja z wiedzy o języku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.5cd4245e95080.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z danym zagadnieniem
w ramach językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, metody i teorie stosowane
w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii germańskiej (w tym
również posiada wiedzę na temat planowania
i prowadzenia badań podstawowych).

W1

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W ramach opcji omawiane będą wybrane zagadnienia językoznawcze na
podstawie danych wyrażeń językowych lub tekstów. W przypadku tekstów
zostanie uwzględniona ich mikro- i makrostruktura. Studenci nauczą się operować W1, U1
odpowiednim aparatem pojęciowym, a więc przyswoją sobie fachową terminologię
związaną z językoznawstwem.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. Zależnie od
zaliczenie na ocenę okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość niemieckiego na poziomie C1/C1+
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja z wiedzy o literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.5cd4245e0fcf9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z danym zagadnieniem
w ramach literaturoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, metody i teorie stosowane
w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii germańskiej (w tym
również posiada wiedzę na temat planowania
i prowadzenia badań podstawowych).

W1

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Program zakłada omawianie wybranych zagadnień literaturoznawczych na
podstawie przewidzianych w programie kursu lektur. W ramach analizy
uwzględniona zostanie zarówno warstwa treści, jak i językowa badanych utworów.
Pod uwagę zostaną wzięte aspekty formalne korpusu, a więc np. gatunek, budowa
danego tekstu literackiego czy też jego miejsce w procesie historycznoliterackim.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. Zależnie od
zaliczenie na ocenę okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość niemieckiego na poziomie C1/C1+,
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.5cc2ecada7be3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem seminarium jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi przekładu literackiego, jego
uwarunkowań historyczno-społecznych, kulturowych i językowych a także poznanie technik przekładowych oraz
metod krytycznych oceny przekładu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny stosowany
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych, w tym wybrane teorie i metodologie
stosowane w przekładoznawstwie z uwzględnieniem
propozycji z obszaru Włoch

PLI_K2_W01, PLI_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu kierunki
rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych z uwzględnieniem propozycji z obszaru
Włoch .

PLI_K2_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie literatury włoskiej oraz dotyczącą
zagadnień będących przedmiotem zajęć; ma
świadomość złożoności i historycznej zmienności
literatury.

PLI_K2_W04

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka włoskiego, ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności

PLI_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

student rozumie reguły obowiązujące w badaniach
naukowych

PLI_K2_W12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje na temat teorii i krytyki
przekładu oraz formułować krytyczne sądy,
wykorzystując specjalistyczne źródła polskie
i obcojęzyczne

PLI_K2_U04, PLI_K2_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury
sformułowanych w języku włoskim lub polskim oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod
z perspektywy problematyki przekładu oraz w celu
określenia ich miejsca w procesie rozwoju
przekładoznawstwa.

PLI_K2_U05, PLI_K2_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne
student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat problemów dotyczących
teorii i krytyki przekładu, argumentując merytorycznie
swoje poglądy

PLI_K2_U07, PLI_K2_U16

zaliczenie, brak
zaliczenia

K1

oceny i selekcji informacji koniecznych do oceny
poprawności przekładu tekstów pisemnych, zwłaszcza
literackich, z języka polskiego na język włoski
i z języka włoskiego na język polski

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności oraz znaczenia i roli
tłumaczy w procesie przekazywania i upowszechniania
tego dziedzictw

PLI_K2_K02, PLI_K2_K05

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

przekładoznawstwo jako dziedzina badawcza
1.

W1, W2
Podstawy teorii przekładu

Sylabusy
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2.

Specyﬁka przekładu literackiego, intersemiotycznego, audio-wizualnego

W2, W3, U1

3.

krytyka przekładu: podejście socjologiczne (Lefevere); deformacje przekładowe
Bermana; elementy nacechowane kulturowo wg Aixeli

W3, W4, U1, U2

4.

Przekład jako transfer kultury. Przekład w historii literatury i historii kultury.
Literatura tłumaczona a kultura narodowa. Historia przekładu

W3, K2

5.

jakość przekładu literackiego, próba oceny i dyskusja nad sposobami
rozwiąxywania problemów tłumaczeniowych

W4, U3, K1

6.

korzystanie ze żródeł w tworzeniu własnych przekładów lub esejów krytycznych.

W5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
semestr 1 : student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności)

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
student na zaliczenie przedstawia konspekt i bibliograﬁę pracy
magisterskiej

111 / 458

Seminarium magisterskie językoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.5cc2ecbdbf9bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie merytoryczne i metodologiczne studenta do napisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii
i metodologii stosowanych w językoznawstwie oraz
możliwości ich zastosowania w analizie przekładu,
w zakresie przewidzianym tematyką seminarium.

PLI_K2_W01

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka włoskiego oraz innych języków
romańskich; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności,
również w perspektywie kontrastywnej (włoskopolskiej).

PLI_K2_W02

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych
oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
językoznawstwa języka włoskiego.

PLI_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego
w odniesieniu do wykorzystywanych w pracy
magisterskiej źródeł bibliograﬁcznych

PLI_K2_W12

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

student posiada umiejętność przygotowania w języku
włoskim pracy pisemnej spełniającej wymogi pracy
magisterskiej o charakterze przekładoznawczym (z
uwzględnieniem metodologii językoznawczej); potraﬁ
przeprowadzić kwerendę bibliograﬁczną, dobrać
źródła, przytaczać je, posiada umiejętność korzystania
z norm redakcyjnych przypisanych pracy
magisterskiej.

PLI_K2_U01

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku polskim oraz w języku włoskim na wybrany
temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U12

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U3

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków z zakresu tematyki seminarium

PLI_K2_U07

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U4

student potraﬁ dokonać poprawnej analizy
językoznawczej przekładu tekstu z języka polskiego
na język włoski oraz z języka włoskiego na polski

PLI_K2_U02

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

student potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów
badawczych integrować wiedzę właściwą dla
językoznawstwa i przekładoznawstwa

PLI_K2_U10

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
językoznawstwa i przekładoznawstwa poprzez dobór
odpowiedniej bibliograﬁi naukowej

PLI_K2_U17

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
PLI_K2_U11
znajomością języka włoskiego na poziomie co najmniej
C1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia
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U8

student potraﬁ współdziałać w grupie, potraﬁ
prezentować wyniki swoich badań w grupie,
wymieniać poglądy, korzystać z rad, argumentować
swoje wybory dotyczące tematów poruszanych
w trakcie seminarium

PLI_K2_U16

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U9

student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju swoich kompetencji językowych

PLI_K2_U18

zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K05

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami: rozumie czym jest
plagiat i w przygotowaniu pracy magisterskiej
rzetelnie cytuje źródła, z których korzysta.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wyznaczniki tekstu naukowego:

1.

- konstruowanie tekstów o charakterze naukowym; struktura pracy magisterskiej;
formułowanie kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej; tworzenie bibliograﬁi
naukowej

W4, U1, U3, U6, K1

Metodologia językoznawstwa:
- problem paradygmatu w nauce, metody naukowe
2.

- wybrane problemy językoznawstwa kontrastywnego

W1, W2, W3, U2, U5, U8

- korpusowe badanie zagadnień gramatyki kontrastywnej
- język, kultura, komunikacja - jedna rzeczywistość, trzy punty widzenia?
Językoznawstwo a przekład:
- paradygmaty językoznawstwa a teorie przekładu
- językoznawstwo kontrastywne a problemy przekładu
3.

U4, U5, U7, U8, U9
- językoznawcze narzędzia analizy przekładu
- stereotyp językowy w przekładzie
- konstrukcja sceny w przekadzie

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda projektów, dyskucja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt, na podstawie obecności, aktywności na zajęciach

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt, zaliczenie, na podstawie obecności, aktywności na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.5cc2ecbda16e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie merytoryczne i metodologiczne studenta do napisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pokrewnych w zakresie tematyki seminarium.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W12

zaliczenie

W2

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów
literackich i/lub innych tekstów kultury włoskiej
w zakresie tematyki seminarium

PLI_K2_W04, PLI_K2_W12

zaliczenie

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł włoskojęzycznych oraz
formułować krytyczne sądy w języku włoskim
i polskim.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

prezentacja, zaliczenie

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich i/lub
innych tekstów kultury włoskiej związanych
z tematyką seminarium oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U02,
PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U14,
PLI_K2_U16, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

prezentacja, zaliczenie

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić różnego
rodzaju wystąpienia ustne w języku włoskim
na wybrany temat związany z tematyka seminarium
z wykorzystaniem literatury przedmiotu,
ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej literatury
przedmiotu.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U17, PLI_K2_U18

prezentacja, zaliczenie

PLI_K2_K01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania, analizy, oceny i selekcji informacji,
formułowania krytycznego sądów i zasięgania opinii
ekspertów

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Poetica dell’intertestualità; problemi di terminologia; nozioni principali;
intertestualità come strumento di interpretazione dei testi.

W1, W2, U2

2.

2. Relazioni testuali secondo G. Genette.

W1, U1

3.

3. Dieci categorie di trasformazione intertestuale secondo Elena Rossi e la loro
applicazione nell'analisi dei testi.

W1, W2, U2

4.

4. Comparatistica e intertestualita'.

W1, W2, U1, K1

5.

5. Nozione di commedia e di tragedia nel Medioevo.

W1, U1, K1

6.

6. La tragedia del conte Ugolino vista da Dante (Inf. XXXIII) e da G. Chaucer
(Monk’s Tale in "The Canterbury Tales").

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

7. Spettacoli giullareschi nella "Commedia" di Dante: Inf. XXI-XXII.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.

8. Francesca da Rimini come eroina tragica in Dante (Inf. V) e nella tragedia di S.
Pellico "Francesca da Rimini" (prospettiva intertestuale).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

9.

9. La dimensione teatrale: comica e tragica del "Decamerone" di Boccaccio
(caratteristica generale con analisi di qualche esempio).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

10. La tragedia rinascimentale: nozioni generali e le sue caratteristiche
sull’esempio della "Sofonisba" di Gian Giorgio Trissino.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.

11. La "Rosmunda" di Giovanni Rucellai come tragedia ellenizzante con elementi
senechiani: analisi intertestuale.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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12. La "Calandria" di Bernardo Dovizi da Bibbiena come esempio della commedia
rinascimentale.

12.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach oraz realizacja powierzonych zadań

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, zaliczenie

na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz zrealizowanych
zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk humanistycznych.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów
niemieckojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.5cd4245c9f4fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat najważniejszych zjawisk w rozwoju języka
niemieckiego (np.: I i II przesuwka, przegłos, czasownik mocny i słaby, deklinacja mocna i słaba), w wyniku czego
powinni oni być w stanie je nazwać, zdeﬁniować rozpoznać i opisać w prawidłowy sposób. Wiedzę tę powinien
student umieć zastosować praktycznie w ewentualnym nauczaniu języka niemieckiego bądź też w tłumaczeniu
starszych dokumentów. Drugim ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zjawiska wewnątrzkulturowe
i wpływy zewnętrzne ze strony innych kultur, wpływające na kształtowanie się języka niemieckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, teorie i metodologie stosowane
w językoznawstwie (w tym również wiedzę na temat
planowania i prowadzenia badań podstawowych), ma
pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
niemieckiego; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności, historycznej zmienności lub
znaczenia tych uwarunkowań w przekładzie.

PLI_K2_W01, PLI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii języka niemieckiego.

PLI_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

w pogłębionym stopniu rolę języka jako nośnika
kultury.

PLI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W5

rolę instytucji kultury i orientację we współczesnym
życiu kulturalnym w Polsce oraz w kręgu kulturowym
języka niemieckiego.

PLI_K2_W13

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz PLI_K2_U04
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Teorie dot. podziału języków pojęcie rekonstrukcji, początki językoznawstwa
historyczno-porównawczego, język pie.- ogólna charakterystyka (morfologia
deklinacje wokaliczne i konsonantyczne, szeregi apofoniczne czasownika)
zagadnienie ew. "praojczyzny", ie rodzina językowa, grupa języków germańskich
w/g kryterium językowego, wyodrębnienie się języka pragermańskiego i jego
najważniejsze cechy (I. przesuwka, ustalenie akcentu, redukcje, zmiany
wokaliczne i konsonantyczne, morfologia pgm., podział języków germańskich w/g
kryterium językowego, zmiany w słownictwie, I fala zapożyczeń z łaciny i greki,
wędrówki germańskie, okres późnogermański: geminacja,przegłos prymarny.
okres starowysokoniemiecki: II przesuwka i jej rozpowszechnienie (podział
dialektów germańskich, zmiany morfologiczne, druga fala zapożyczeń z łaciny.
Okres średniowysokoniemiecki: przegłos sekundarny, monoftongizacja i
W1, W2, W3, W4, W5,
dyftongizacja, powstanie języka rycerstwa, kolonizacja ziem słowiańskich na
U1, U2, K1
wschodzie i powstanie dialektów kolonialnych. Okres
wczesnonowowysokoniemiecki: rozwój miast Główne języki kancelaryjne i
kształtowanie się języków ponadregionalnych, język Lutra i jego
rozpowszechnienie dzięki wynalazkowi druku. pierwsze próby ujednolicenia języka
niemieckiego (gramatyki, Towarzystwa językowe, język drukarzy, puryzm
językowy, innowacje w słownictwie,Językoznawstwo niemieckie w 18 i 19 w.
(okres przedmłodogramatyczny i młodogramatyczny), książka niemiecka w 19. w.,
wpływy języka francuskiego i angielskiego w 18. i 19. wieku, wiek 20. nazizm i
jego nawiązania do kultury germańskiej, Niemcy po II wojnie światowej, specyﬁka
języka NRD, wpływy amerykańskie i brytyjskie na j. w RFN,

1.

trendy językowe we współczesnej niemczyźnie (globalizacja)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i zaliczenie testu
zaliczenie na ocenę końcowego na ocenę pozytywną. Zaliczenie w formie stacjonarnej lub w
razie konieczności zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka na poziome C1/C1+.

Sylabusy
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Redakcja tłumaczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.210.620377dd437aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie studentom szerokorozumianej redakcji tłumaczenia literackiego i popularnonaukowego, od korekty
własnego tekstu po współpracę z redakcją oraz redakcję cudzego tekstu.

C2

Uwrażliwienie studentów na zasady redakcji własnego i cudzego przekładu.

C3

Zwrócenie uwagi na podstawowe mechanizmy rządzące praktyką przekładu, redakcją przekładu oraz rynkiem
wydawniczym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różnice pomiędzy różnymi rodzajami tekstów oraz
zdaje sobie sprawę z możliwości stosowania różnych
strategii i technik przekładu oraz redakcji.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z różnych źródeł w celu stworzenia spójnego
przekładu i potraﬁ ocenić ich wiarygodność.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

korzystać z różnych źródeł w celu dokonania rzetelnej
redakcji przekładu i potraﬁ ocenić ich wiarygodność.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

dokonać rzetelnej redakcji własnych i cudzych
przekładów.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

rozpoznać specyﬁczne wymogi przekładu literackiego
i potraﬁ go zinterpretować, oceniając jego jakość i cel.

PLI_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z redakcją i korektą własnego tekstu
w celu uzyskania jak najlepszego tekstu docelowego.

PLI_K2_K01, PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

współpracy redaktorskiej z innym tłumaczem w celu
uzyskania jak najlepszego tekstu docelowego.

PLI_K2_K01, PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza tekstu wyjściowego w ramach procesu tłumaczenia.

W1, U1, U2

2.

Obszary (częściowej) nieprzekładalności – problemy formalno-strukturalne,
leksykalne, stylistyczne oraz kulturowe.

W1, U1, U2, U3, U4

3.

Weryﬁkacja i redakcja tekstu przekładu. Analiza błędów tłumaczeniowych
(gramatycznosyntaktycznych, leksykalnych, stylistycznych) i ewaluacja
przekładów (w szczególności tych wykonanych na zajęciach).

U1, U2, U3, U4, K1, K2

4.

Współpraca z wydawcą, redakcją i korektą: dobre praktyki.

K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykonanie projektu tłumaczeniowo-redakcyjnego w parze
zaliczenie na ocenę, projekt tłumacz-redaktor (student wciela się w obie role z innymi
partnerami)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot ma charakter przede wszystkim praktyczny, ma na celu przede wszystkim rozwinięcie umiejętności pracy nad
przekładem literackim, ze szczególnym naciskiem na autokorektę własnego tłumaczenia oraz korektę cudzego przekładu.
Jest oparty na doświadczeniu prowadzącej w profesjonalnym tłumaczeniu literatury pięknej, faktu i popularnej.
Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności) oraz wykonanie projektu
końcowego.

Sylabusy
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Dramaturgia frankofońska XX i XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.61d42a0178a39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii kraju francuskojęzycznego

C2

wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C3

wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków
z posiadanych danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w
literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych w
ramach ﬁlologii francuskiej. •Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów literackich i/lub innych tekstów
kultury francuskiej.

PLI_K2_W03, PLI_K2_W04

egzamin ustny

PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09

egzamin ustny

PLI_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich i/lub
innych tekstów kultury francuskiej oraz przeprowadzić
ich analizę i interpretację z zastosowaniem
podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i
oddziaływania społecznego. •Student posiada
umiejętność merytorycznego argumentowania, z
wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz
formułowania wniosków w języku francuskim lub/i
polskim. •Student potraﬁ samodzielnie przygotować i
przedstawić wystąpienie ustne w języku francuskim
lub/i polskim na wybrany temat literacki z
wykorzystaniem literatury przedmiotu. •Student
potraﬁ wypowiadać się i dyskutować na temat
dziedzin nauki o literaturze studiowanych w ramach
ﬁlologii francuskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia będą się opierać głównie na analizie dzieł i fragmentów dzieł z zakresu
francuskojęzycznej dramaturgii XX i XXI w.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach. Studenci przygotowują
analizę fragmentów dzieł literackich oraz krótkie prezentacje dotyczące
autorów/autorek, które są przedstawiane w trakcie zajęć. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione
nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności (maksymalnie 5)
powinny one zostać usprawiedliwione i odrobione w sposób ustalony z
prowadzącą. Na egzamin ustny składa się 20-minutowa prezentacja na
temat wcześniej ustalony z prowadzącą oraz dyskusja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Informatyczne narzędzia ﬁlologa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.61dec36891b59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu przygotowanie studentów do obsługi programów służących do a) zarządzania bibliograﬁą
i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych, b) edycji tekstów, c)
automatycznej analizy korpusów, d) programów dla tłumaczy typu CAT (Computer Assisted Translation).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna terminologię używaną w naukach
humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem
językoznawstwa korpusowego, bibliometrii oraz
przekładu wspomaganego komputerowo.

PLI_K2_W01

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ zredagować technicznie prace
pisemne o charakterze specjalistycznym
(automatyczne przypisy bibliograﬁczne, indeksy, style
etc.).

PLI_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
wspomaganego komputerowo tekstu pisemnego
o charakterze specjalistycznym.

PLI_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje w obszernych korpusach języków
romańskich.

PLI_K2_U04

egzamin pisemny

PLI_K2_K01

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów oceniać i selekcjonować informacje
uzyskane na podstawie automatycznej analizy
obszernych korpusów języków romańskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

wykonanie ćwiczeń

25

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1) Programy do zarządzania bibliograﬁą i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do
organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych.
1.

W1, U1

- Zotero
- Mendeley
2) Praca z dokumentami tekstowymi (czyszczenie tekstu przed rozpoczęciem
adiustacji, style, spis treści, indeksy nazwisk, tabele)
- Word

2.

U1

- Latex:
- Adobe InDesign
3) Automatyczna analiza korpusu
3.

W1, U3, K1
- SketchEngine
4) Programy dla tłumaczy (Computer Assisted Translation)
- WordFast

4.

W1, U2
- MemoQ
- Trados

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna praca na zajęciach (regularne rozwiązywanie zadań); złożenie
projektu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs NIE jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli kurs "Podstawy humanistyki cyfrowej" na studiach pierwszego
stopnia.

Sylabusy
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Kultura krajów frankofońskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.61d41d4a6fe59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii kraju francuskojęzycznego

C2

wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C3

wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków
z posiadanych danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy, interpretacji i wartościowania tekstów kultury
Francji i krajów francuskojęzycznych. Student ma
PLI_K2_W04, PLI_K2_W08
wiedzę o instytucjach kultury i orientację
we współczesnym życiu kulturalnymi społecznym
Francji i krajów francuskojęzycznych.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury zwłaszcza w odniesieniu do francuskiego
obszaru językowego oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem
zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego. Student potraﬁ
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienia
ustne,w języku francuskim lub w języku polskim,
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu. Wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne student potraﬁ porozumiewać się
i dyskutować w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych w ramach przedmiotów dotyczących
cywilizacji i kultury obszaru Francjii krajów
francuskojęzycznych.

PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09

egzamin pisemny

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego Francji i krajów francuskojęzycznych
w jego różnorodności i działa na rzecz jego
zachowania. Student uczestniczy w życiu kulturalnym
dotyczącym obszaru Francji i krajów
francuskojęzycznych korzystając z różnych mediów
i różnych jego form.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Celem zajęć jest odkrywanie kultury kraju frankofońskiego poprzez wybrane
tematy - każdy z nich pozwoli przyjrzeć się aspektom historycznym i kulturalnym
dawniej i dziś.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obowiązkowe
uczestnictwo w wydarzeniach poza zajęciami (wykłady zaproszonych
pisarzy i badaczy, projekcja ﬁlmów, konferencje, wieczory literackie itp.)
Przedstawienie ustnej prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Literatura frankofońska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.61d41d17c779e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii kraju francuskojęzycznego

C2

wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C3

wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków
z posiadanych danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych
kierunkach rozwoju i osiągnięciach
w literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych
w ramach kierunku ﬁlologia francuska. •Student ma
pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów literackich i/lub
innych tekstów kultury francuskiej.

PLI_K2_W03, PLI_K2_W04

egzamin ustny

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
literackich i/lub innych tekstów kultury francuskiej
oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego. •Student posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
poglądów innych autorów, oraz formułowania
PLI_K2_U09
i syntetyzowania wniosków. •Student potraﬁ
samodzielnie przygotować i przedstawić różnego
rodzaju wystąpienia ustne w języku francuskim lub/i
polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu. •Wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne student potraﬁ wypowiadać się
i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin
nauki o literaturze studiowanych w ramach ﬁlologii
francuskiej.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form.

PLI_K2_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

137 / 458

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia będą się opierać głównie na analizie dzieł i fragmentów dzieł literackich z
zakresu francuskojęzycznej literatury wybranego kraju w celu ukazania specyﬁki
tejże literatury.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów,
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach. Studenci przygotowują
analizę fragmentów dzieł literackich oraz krótkie prezentacje dotyczące
autorów/autorek, które są przedstawiane w trakcie zajęć. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione
nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności (maksymalnie 5)
powinny one zostać usprawiedliwione i odrobione w sposób ustalony z
prowadzącą. Na egzamin ustny składa się 20-minutowa prezentacja na
temat wcześniej ustalony z prowadzącą oraz dyskusja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Najnowsze literatury romańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.210.5cb094f7e9b17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w literaturach krajów romańskich, wybranymi autorami
i autorkami oraz polską recepcją najistotniejszych dzieł pisanych w językach romańskich po 1990 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego literaturoznawstwie, przekładoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych kultury
krajów romańskich. Student ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie,
przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach kultury krajów romańskich

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

egzamin

W2

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji
i analizy tekstów kultury krajów romańskich, w tym
PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
w zakresie zależności między tekstem oryginalnym
a przekładem

egzamin

W3

Student zna i rozumie tendencje w literaturze polskiej
w kontekście literatur romańskich; ma orientację
w życiu kulturalnym w Polsce i w krajach romańskich

PLI_K2_W08, PLI_K2_W13

egzamin

W4

Student ma pogłębioną świadomość relacji pomiędzy
literaturami romańskiego kręgu kulturowego
a literaturą polską i światową; ma pogłębioną wiedzę
dotyczącą specyﬁki przekładu i mechanizmów
wydawniczych w Polsce i krajach romańskiego kręgu
kulturowego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

egzamin

U1

Student potraﬁ wyszukiwać i analizować informacje
dotyczące najnowszych literatur krajów romańskich
i formułować subiektywne sądy; potraﬁ analizować
i interpretować różne teksty kultury krajów
romańskich w odniesieniu do tła ich powstania
i funkcjonowania w macierzystym kontekście

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

egzamin

U2

Student potraﬁ argumentować merytorycznie
i formułować wnioski w zakresie literatur krajów
romańskich; potraﬁ integrować wiedzę z dziedziny
nauk humanistycznych

PLI_K2_U07, PLI_K2_U10

egzamin

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami
w kulturze krajów romańskich; jest gotów działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego krajów
romańskich oraz polskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przybliża studentom najważniejsze zjawiska w kulturach krajów romańskich
po 1990, prezentuje sylwetki autorów, najważniejsze dzieła, ośrodki twórcze,
festiwale, nagrody literackie, a także zwraca uwagę na polską recepcję tej
twórczości. Wykładowi towarzyszą dyskusje i analizy wybranych tekstów
literackich - prozy, poezji, dramatu i literatury eksperymentalnej (takich autorów
jak m.in. J. Saramago, G. Tavares, R. A. Branco, M. Couto, R. Saviano, P. Rumiz, C.
Magris, E. Ferrante, N. Iuga, M. Visniec, D. Lungu, A. Schiop, G. Naum, A.
Blandiana, D. Crudu, D. Coman, L. Braniste, J. Brossa, E. Vila-Matas, J. Marias, P.
Garcia Casado, B.M. Koltes, E. Hocquard, J. Egloﬀ, F. Beigbeder, V. Despentes, M.
Houellebecq, A. Mabanckou, E. Louis, D. Eribon)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin przeprowadzany w formie eseju samodzielnie sporządzanego
przez studentów w domu zgodnie z zaleceniami prowadzącego.
Studentka/student przystępuje do napisania eseju po zweryﬁkowaniu
przez prowadzącego obecności i aktywnego udziału w zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z eseju (min. 60%
punktów). Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany
formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy egzaminu
ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na stacjonarną oraz z pisemnej na
ustną lub z ustnej na pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności,
które uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów uczenia się w
sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pisarstwo kobiet w literaturze frankofońskiej XX i XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.61d41b071e913.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii Francji

C2

wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C3

wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków
z posiadanych danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębioną wiedzę na temat twórczości
pisarek francuskojęzycznych omawianych
na zajęciach.

PLI_K2_W01, PLI_K2_W08

egzamin ustny, projekt,
kazus, prezentacja

W2

wybrane metody analizy współczesnych tekstów
literackich.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04, PLI_K2_W06

egzamin ustny, projekt,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy współczesnego tekstu literackiego.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U10

egzamin ustny, projekt,
kazus, prezentacja

U2

samodzielnie przygotować prezentację na temat
współczesnego tekstu literackiego.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U08, PLI_K2_U11

egzamin ustny, kazus,
prezentacja

przygotować się do dyskusji na temat współczesnego
tekstu literackiego.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U08, PLI_K2_U09,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U12

projekt, kazus

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zabrania głosu w pogłębionej dyskusji na temat
współczesnego tekstu literackiego.

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K03, PLI_K2_K04

projekt, kazus

K2

pracy w zespole opierającej się na analizie
i interpretacji współczesnego tekstu literackiego.

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K03, PLI_K2_K04

projekt, kazus,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do najważniejszych dyskursów teoretycznych odnoszących się do
twórczości literackiej kobiet.

W2, U1, K1

2.

Analiza "L’Homme sémence" (Violette Ailhaud).

W1, W2, U1, U3, K1

3.

Analiza "La Vagabonde" (Colette).

W1, W2, U1, U3, K1

4.

Analiza "Feux" (Marguerite Yourcenar).

W1, W2, U1, U3, K1

5.

Analiza "La Femme gelée" (Annie Ernaux).

W1, W2, U1, U3, K1

6.

Analiza "Mes mauvaises pensées" (Nina Bouraoui).

W1, W2, U1, U3, K1

7.

Analiza "Trois femmes puissantes" (Maria NDiaye).

W1, W2, U1, U3, K1

8.

Analiza "L'Ours" (Caroline Lamarche).

W1, W2, U1, U3, K1

9.

Analiza "Pluie et Vent sur Télumée Miracle" (Simone Schwartz-Bart).

W1, W2, U1, U3, K1

10.

Analiza "Contour du jour qui vient" (Léonora Miano).

W1, W2, U1, U3, K1

11.

Analiza "Cerfs" (Veronika Mabardi).

W1, W2, U1, U3, K1

12.

Analiza "Corniche Kennedy" (Maylis de Kerangal).

W1, W2, U1, U3, K1

13.

Dyskusja w formie "table ronde". Prezentacja projektów wokół wybranych tekstów
literackich francuskojęzycznych pisarek.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, projekt,
kazus, prezentacja

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest aktywność w trakcie zajęć:
przygotowanie analizy zadanych tekstów literackich; przygotowanie
krótkich prezentacji i zagadnień do dyskusji (indywidualnie lub w
parach, w zależności od liczby uczestników kursu) do "table ronde",
które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Każde z tych zadań będzie
punktowane. Na ocenę końcową złożą się punkty z zadań
realizowanych w trakcie zajęć i punkty z egzaminu ustnego: 15minutowej prezentacji tekstu omawianego na zajęciach. Przed
egzaminem student zobowiązany jest przedstawić prowadzącej
temat i plan prezentacji. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione
nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności
(maksymalnie 5) powinny zostać one usprawiedliwione i odrobione w
sposób wyznaczony przez prowadzącą.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Przekład meliczny w językach romańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.5cb094f85b14b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy kulturowej i literaturoznawczej z zakresu piosenki jako gatunku literackomuzycznego operującego na granicy kultury wysokiej i popularnej oraz usytuowanie przekładu piosenki
na szerszym tle przekładu melicznego, obejmującego takie dziedziny sztuki słowno-muzycznej jak operę, musical,
pieśń religijną, piosenkę poetycką. Celem zajęć jest także warsztatowe zmierzenie się z przekładem melicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłebionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w przekładoznawstwie; w
pogłębionym stopniu wybrane metody analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury; związki
zachodzące w przekładzie melicznym między
tradycjami muzycznymi różnych kręgów kulturowych
oraz kulturotwórczą rolę tłumaczenia; powiązania
ﬁlologii z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych; pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego; ma wiedzę
o instytucjach kultury i orientację we współczesnym
życiu kulturalnym Polski i krajów romańskich.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W07,
PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11,
PLI_K2_W12, PLI_K2_W13

projekt, egzamin

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U18

projekt, egzamin

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przełożyć teksty o charakterze melicznym z języka
wiodącego na język polski, wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy; przy rozwiązywaniu
problemów w zakresie ﬁlologii potraﬁ integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych; rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego; wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka wiodącego zgodnie
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2;
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienia
ustne w języku polskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu; w sposób
krytyczny formułować, analizować i syntetyzować
problemy badawcze w zakresie literatury i języka
wiodącego oraz przekładoznawstwa oraz dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów, dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod; określić priorytety przy realizacji
określonego zadania; zrozumieć potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje oraz formułować krytyczne sądy; działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności; uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form;
przestrzegać etyki swojego zawodu i kierować się jej
zasadami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Miejsce piosenki w obiegu literackim i historii literatury.

W1

2.

2. Polscy autorzy, tłumacze piosenek i ich warsztat.

U1

3.

3. Poezja a piosenka.

W1, U1

4.

4. Opera. Musical.

W1

5.

5. Pieśń sakralna.

W1

6.

6. Piosenka w romańskim obszarze kulturowym: Francja i kraje francuskojęzyczne,
Hiszpania i Ameryka Łacińska, Włochy, Portugalia i Brazylia, Rumunia.

U1, K1

7.

7. Przekład meliczny wewnątrz nauki o przekładzie.

W1

8.

8. Warsztatowe wyzwania tłumacza piosenek.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji o jednym pieśniarzu z romańskiego obszaru
językowego oraz przekładu melicznego wybranej piosenki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Sylabusy
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Sztuczne humanoidy i marionety w teatrze i w literaturach frankofońskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.230.61d41dce36994.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii Francji

C2

wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C3

wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków
z posiadanych danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

148 / 458

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna wybrane teksty kultury (literackie
i teatralne), w których istotna jest rola marionetki,
sztucznego człowieka i sztucznej inteligencji.

PLI_K2_W04

egzamin ustny, kazus,
prezentacja

W2

student rozumie różnorodne funkcje przypisywane
marionetce, sztucznemu człowiekowi i sztucznej
inteligencji w wybranych tekstach kultury (literackich
i teatralnych).

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04, PLI_K2_W10

egzamin ustny, kazus

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U17

egzamin ustny, kazus,
prezentacja

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K03, PLI_K2_K04,
PLI_K2_K05

egzamin ustny, kazus,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy postaci marionetki, sztucznego
człowieka i sztucznej inteligencji w wybranym tekście
kultury (literackim i teatralnym).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uargumentować znaczenie postaci marionetki,
sztucznego człowieka i sztucznej inteligencji w tradycji
tekstów kultury (literackich i teatralnych).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Popularność sztucznych humanoidów od XIX do XXI wieku.

W2, K1

2.

Teatr androidów (Maurice Maeterlinck).

W1, W2, U1, K1

3.

Androida jako obiekt męskiej fascynacji (Auguste de Villiers de l’Isle-Adam).

W1, W2, U1, K1

4.

Marionetki w dramacie i w teatrze I (Michel de Ghelderode, Théâtre Royale de
Toone).

W1, W2, U1, K1

5.

Konstruowanie sztucznego życia (Jules Hoche, Gaston Leroux).

W1, W2, U1, K1

6.

Współczesna dramaturgia marionetek.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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7.

Nowe technologie i fantasmagorie sceniczne (Denis Marleau).

W1, W2, U1, K1

8.

Roboty, androidy i sztuczna inteligencja w najnowszym teatrze.

W1, W2, U1, K1

9.

Sztuczna inteligencja w najnowszej powieści (Antoine Bello).

W1, W2, U1, K1

10.

Klony w literaturze (Michel Houellebecq).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny, kazus,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach. Studenci
przygotowują analizę fragmentów tekstów literackich i analizują
materiał ﬁlmowy prezentowany w trakcie zajęć. Ocena końcowa jest
wystawiana na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach
(40 pkt) i z egzaminu ustnego (60 pkt). Na egzamin ustny składa się
10 minutowa prezentacja (40 pkt) i 10 minutowa dyskusja (20 pkt) na
temat uprzednio ustalony z prowadzącą. Student jest zobowiązany
przedstawić prowadzącej plan prezentacji do zatwierdzenia przed
egzaminem. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. W
przypadku większej liczby nieobecności (maksymalnie 5) powinny
one zostać usprawiedliwione i odrobione w sposób ustalony z
prowadzącą.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Informatyczne narzędzia ﬁlologa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.61dec36891b59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu przygotowanie studentów do obsługi programów służących do a) zarządzania bibliograﬁą
i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych, b) edycji tekstów, c)
automatycznej analizy korpusów, d) programów dla tłumaczy typu CAT (Computer Assisted Translation).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna terminologię używaną w naukach
humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem
językoznawstwa korpusowego, bibliometrii oraz
przekładu wspomaganego komputerowo.

PLI_K2_W01

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ zredagować technicznie prace
pisemne o charakterze specjalistycznym
(automatyczne przypisy bibliograﬁczne, indeksy, style
etc.).

PLI_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
wspomaganego komputerowo tekstu pisemnego
o charakterze specjalistycznym.

PLI_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje w obszernych korpusach języków
romańskich.

PLI_K2_U04

egzamin pisemny

PLI_K2_K01

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów oceniać i selekcjonować informacje
uzyskane na podstawie automatycznej analizy
obszernych korpusów języków romańskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

wykonanie ćwiczeń

25

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1) Programy do zarządzania bibliograﬁą i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do
organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych.
1.

W1, U1

- Zotero
- Mendeley
2) Praca z dokumentami tekstowymi (czyszczenie tekstu przed rozpoczęciem
adiustacji, style, spis treści, indeksy nazwisk, tabele)
- Word

2.

U1

- Latex:
- Adobe InDesign
3) Automatyczna analiza korpusu
3.

W1, U3, K1
- SketchEngine
4) Programy dla tłumaczy (Computer Assisted Translation)
- WordFast

4.

W1, U2
- MemoQ
- Trados

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna praca na zajęciach (regularne rozwiązywanie zadań); złożenie
projektu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs NIE jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli kurs "Podstawy humanistyki cyfrowej" na studiach pierwszego
stopnia.

Sylabusy
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Krytyka przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.210.5cb42a8942fb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy o metodach i problemach analizy przekładu - potrzebne
do opracowania pracy magisterskiej w zakresie przekładoznawstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych, w tym o wybranych
teoriach i metodologiach stosowanych
w przekładoznawstwie.

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W11

egzamin ustny, esej

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

egzamin ustny, esej

PLI_K2_U02, PLI_K2_U05

esej

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury sformułowanych w języku portugalskim lub
polskim oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod z perspektywy problematyki przekładu oraz
w celu określenia ich miejsca w procesie rozwoju
przekładoznawstwa.-

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznego selekcjonowania
informacji oraz działania na rzecz zachowania
różnorodności dziedzictwa kulturowego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekład poetycki wg "Małego ale maksymalistycznego manifestu" St.
Barańczaka.

W1, W2, U1, K1

2.

Dosłowność w przekładzie stosownie do wymogów tekstu: możliwość, błąd czy
konieczność? Problem ortonimii.

W1, W2, U1, K1

3.

Problem czytelnika zaprojektowanego w przekładzie: jego domniemana wiedza o
realiach kulturowych JO i sposoby jej uzupełniania; zakładane upodobania
czytelnika i ewentualne manipulacje z tym związane

W1, W2, U1, K1

4.

Problem strategii przekładu

W1, W2, U1, K1

5.

Główne problemy tłumaczenia przysięgłego

W1, W2, K1

6.

Procedury badawcze - krytyka tekstu przekładowego według Bermana

W1, W2, U1, K1

7.

Problem stylizacji w przekładzie

W1, W2, U1, K1

8.

Tłumaczenie Biblii - uwspółcześniać czy zachowywać "polski styl biblijny"?

W1, W2, U1, K1

9.

Tłumaczenie Biblii - problem eufemizacji i tłumaczenie "inkluzywne"

W1, W2, U1, K1

10.

Teoria polisystemów: przekład w kulturze przyjmującej

W1, W2, U1, K1

11.

Przekład intersemiotyczny : problemy adaptacji ﬁlmowej

W1, W2, U1, K1

12.

Figury przekładu na tle języka oryginału

W1, W2, U1, K1

13.

Figury przekładu na tle języka przekładu

W1, W2, U1, K1

14.

Teoria przekładu wobec postmodernistycznych „szkół lektury”: dekonstrukcja i
gender studies

W1, W2, U1, K1

15.

Dylematy ewaluacji przekładu

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, esej krótki esej i 1 pytanie wybrane z listy na egzaminie ustnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie przedmiotu "Teoria przekładu"

Sylabusy
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Najnowsze literatury romańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.210.5cb094f7e9b17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w literaturach krajów romańskich, wybranymi autorami
i autorkami oraz polską recepcją najistotniejszych dzieł pisanych w językach romańskich po 1990 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
literaturoznawstwie, przekładoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych kultury krajów
romańskich. Student ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie,
przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach kultury krajów romańskich

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

egzamin

W2

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji
i analizy tekstów kultury krajów romańskich, w tym
PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
w zakresie zależności między tekstem oryginalnym
a przekładem

egzamin

W3

Student zna i rozumie tendencje w literaturze polskiej
w kontekście literatur romańskich; ma orientację
w życiu kulturalnym w Polsce i w krajach romańskich

PLI_K2_W08, PLI_K2_W13

egzamin

W4

Student ma pogłębioną świadomość relacji pomiędzy
literaturami romańskiego kręgu kulturowego
a literaturą polską i światową; ma pogłębioną wiedzę
dotyczącą specyﬁki przekładu i mechanizmów
wydawniczych w Polsce i krajach romańskiego kręgu
kulturowego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

egzamin

U1

Student potraﬁ wyszukiwać i analizować informacje
dotyczące najnowszych literatur krajów romańskich
i formułować subiektywne sądy; potraﬁ analizować
i interpretować różne teksty kultury krajów
romańskich w odniesieniu do tła ich powstania
i funkcjonowania w macierzystym kontekście

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

egzamin

U2

Student potraﬁ argumentować merytorycznie
i formułować wnioski w zakresie literatur krajów
romańskich; potraﬁ integrować wiedzę z dziedziny
nauk humanistycznych

PLI_K2_U07, PLI_K2_U10

egzamin

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami
w kulturze krajów romańskich; jest gotów działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego krajów
romańskich oraz polskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przybliża studentom najważniejsze zjawiska w kulturach krajów romańskich
po 1990, prezentuje sylwetki autorów, najważniejsze dzieła, ośrodki twórcze,
festiwale, nagrody literackie, a także zwraca uwagę na polską recepcję tej
twórczości. Wykładowi towarzyszą dyskusje i analizy wybranych tekstów
literackich - prozy, poezji, dramatu i literatury eksperymentalnej (takich autorów
jak m.in. J. Saramago, G. Tavares, R. A. Branco, M. Couto, R. Saviano, P. Rumiz, C.
Magris, E. Ferrante, N. Iuga, M. Visniec, D. Lungu, A. Schiop, G. Naum, A.
Blandiana, D. Crudu, D. Coman, L. Braniste, J. Brossa, E. Vila-Matas, J. Marias, P.
Garcia Casado, B.M. Koltes, E. Hocquard, J. Egloﬀ, F. Beigbeder, V. Despentes, M.
Houellebecq, A. Mabanckou, E. Louis, D. Eribon)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin przeprowadzany w formie eseju samodzielnie sporządzanego
przez studentów w domu zgodnie z zaleceniami prowadzącego.
Studentka/student przystępuje do napisania eseju po zweryﬁkowaniu
przez prowadzącego obecności i aktywnego udziału w zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z eseju (min. 60%
punktów). Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany
formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy egzaminu
ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na stacjonarną oraz z pisemnej na
ustną lub z ustnej na pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności,
które uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów uczenia się w
sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przekład literacki dla wydawnictwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.5cb095073e785.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom istnienia typowych problemów przekładowych oraz sposobów ich rozwiązywania.

C2

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii, praktyki i krytyki przekładu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zaliczeniu modułu student ma ogólną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładzie pisemnym oraz wiedzę
dotyczącą jego zasad i etapów; rozumie konieczność
PLI_K2_W01
metodycznego podejścia do przekładu oraz problemy
wynikające z pominięcia etapu wstępnego (analizy
tekstu wyjściowego) lub końcowego (weryﬁkacji tekstu
docelowego)

zaliczenie na ocenę

W2

ma świadomość kompleksowej natury języka i kultury
wyjściowej i docelowej, różnorodności odmian tego
języka na różnych obszarach jego występowania oraz
różnic międzykulturowych; zna różne rejestry ww.
języków

zaliczenie na ocenę

W3

zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji
różnych tekstów kultury powstałych we wspomnianych PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
językach

zaliczenie na ocenę

W4

zna i rozumie zasady funkcjonowania wydawnictwa
polskiego oraz zasady współpracy tłumacza
z wydawnictwem

PLI_K2_W11, PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz
różne źródła polskie i obcojęzyczne potraﬁ
wyszukiwać, analizować, wartościować,
selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać
informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji
i przekładu tekstów pisemnych o charakterze
literackim

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów
o charakterze literackim sformułowanych w języku
francuskim, w tym: potraﬁ identyﬁkować i analizować
problemy przekładowe obecne w tekście wyjściowym
oraz dobrać strategie i techniki pozwalające na ich
rozwiązanie, uwzględniając przeznaczenie tekstu oraz
funkcję, jaką ma pełnić w kulturze docelowej. Potraﬁ
rozpoznać gatunek, styl, rejestr i ton języka tekstu
wyjściowego i znaleźć dlań ekwiwalent w języku
docelowym; rozpoznać i przetłumaczyć chwyty
retoryczne (np. żart, ironia, zamierzony błąd itp.),
potraﬁ dobrać właściwą strategię i techniki
postępowania z elementami tekstu wyjściowego
takimi jak nazwy własne i realia kulturowe; potraﬁ
dobrać właściwą technikę postępowania w przypadku
braku ekwiwalentów w języku docelowym.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U16, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_W02

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

prawidłowej identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
związanych z wymaganiami stawianymi przez rynek
pracy; zna i stosuje zasady etyki zawodowej tłumacza

PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opcja o charakterze warsztatowym. Po wstępnych wyjaśnieniach teoretycznych
analiza i tłumaczenie krótkich fragmentów współczesnych powieści napisanych w
języku francuskim, dla dorosłych i dla młodzieży. Przekazanie informacji na temat
współpracy tłumacza z wydawnictwem oraz polskiego rynku wydawniczego. W
miarę możliwości wykład pracownika wydawnictwa lub innego specjalisty na
temat współpracy tłumacza z wydawnictwem (proponowanie tekstów do
tłumaczenia, wymogi w stosunku do tłumacza, korekta tłumaczenia).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie drobnych ćwiczeń
śródsemestralnych Analiza i przekład na język polski tekstu literackiego o
długości ok. 15 000 znaków Koordynator przedmiotu zastrzega sobie
możliwość zmiany formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz
zaliczenie na ocenę zmiany formy egzaminu ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na
stacjonarną oraz z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną w
odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację
lub weryﬁkację efektów uczenia się w sposób przewidziany wyjściowo w
sylabusie przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka francuskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Przekład meliczny w językach romańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.5cb094f85b14b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy kulturowej i literaturoznawczej z zakresu piosenki jako gatunku literackomuzycznego operującego na granicy kultury wysokiej i popularnej oraz usytuowanie przekładu piosenki
na szerszym tle przekładu melicznego, obejmującego takie dziedziny sztuki słowno-muzycznej jak operę, musical,
pieśń religijną, piosenkę poetycką. Celem zajęć jest także warsztatowe zmierzenie się z przekładem melicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

163 / 458

W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w przekładoznawstwie; w
pogłębionym stopniu wybrane metody analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury; związki
zachodzące w przekładzie melicznym między
tradycjami muzycznymi różnych kręgów kulturowych
oraz kulturotwórczą rolę tłumaczenia; powiązania
ﬁlologii z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych; pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego; ma wiedzę
o instytucjach kultury i orientację we współczesnym
życiu kulturalnym Polski i krajów romańskich.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W07,
PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11,
PLI_K2_W12, PLI_K2_W13

projekt, egzamin

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U18

projekt, egzamin

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przełożyć teksty o charakterze melicznym z języka
wiodącego na język polski, wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy; przy rozwiązywaniu
problemów w zakresie ﬁlologii potraﬁ integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych; rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego; wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka wiodącego zgodnie
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2;
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienia
ustne w języku polskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu; w sposób
krytyczny formułować, analizować i syntetyzować
problemy badawcze w zakresie literatury i języka
wiodącego oraz przekładoznawstwa oraz dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów, dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod; określić priorytety przy realizacji
określonego zadania; zrozumieć potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje oraz formułować krytyczne sądy; działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności; uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form;
przestrzegać etyki swojego zawodu i kierować się jej
zasadami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Miejsce piosenki w obiegu literackim i historii literatury.

W1

2.

2. Polscy autorzy, tłumacze piosenek i ich warsztat.

U1

3.

3. Poezja a piosenka.

W1, U1

4.

4. Opera. Musical.

W1

5.

5. Pieśń sakralna.

W1

6.

6. Piosenka w romańskim obszarze kulturowym: Francja i kraje francuskojęzyczne,
Hiszpania i Ameryka Łacińska, Włochy, Portugalia i Brazylia, Rumunia.

U1, K1

7.

7. Przekład meliczny wewnątrz nauki o przekładzie.

W1

8.

8. Warsztatowe wyzwania tłumacza piosenek.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji o jednym pieśniarzu z romańskiego obszaru
językowego oraz przekładu melicznego wybranej piosenki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa portugalistycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.61decdf864f11.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników kursu z wybranymi zagadnieniami literaturoznawczymi istotnymi z punktu widzenia
studiów portugalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specjalistyczne pojęcia i terminologię stosowane
w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych, szczególnie w odniesieniu do krajów
portugalskiego obszaru językowego.

PLI_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

wybrane kierunki rozwoju i osiągnięcia
w literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych,
szczególnie w odniesieniu do krajów portugalskiego
obszaru językowego.

PLI_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

złożone powiązania literaturoznawstwa z innymi
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06
humanistycznych, szczególnie w odniesieniu do krajów
portugalskiego obszaru językowego.

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne (ze szczególnym
uwzględnieniem języka portugalskiego), oraz
formułować krytyczne sądy.

PLI_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

merytorycznie odnosić się poglądów innych autorów
oraz formułować wnioski w języku polskim
i portugalskim.

PLI_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić złożone
wystąpienie ustne w języku portugalskim i polskim
na wybrany temat językoznawczy z wykorzystaniem
literatury przedmiotu.

PLI_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

U4

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne,
wypowiadać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień literaturoznawczych.

PLI_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania, analizowania, oceniania
i selekcjonowania informacji oraz formułowania
krytycznych sądów.

PLI_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

pogłębiania swej świadomości wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności, jest świadom
odpowiedzialności za jego zachowanie.

PLI_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przegląd wybranych zagadnień literaturoznawczych istotnych z punktu widzenia
studiów portugalistycznych.

1.
Powiązanie wybranych zagadnień z dyscyplinami pomocniczymi
literaturoznawstwa portugalskiego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1] Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. W
przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek
opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez
prowadzącego w terminie do dwóch tygodni. Wymagana jest
obecność na co najmniej połowie spotkań. [2] Pozytywny wynik
egzaminu pisemnego. [3] Przygotowanie jednej prezentacji. Przy
określaniu wyniku końcowego obowiązuje następująca skala ocen:
0-60 pkt. - ocena niedostateczna (2,0); 61-67 pkt. - ocena
dostateczna (3,0); 68-74 pkt. - ocena dostateczna plus (3,5); 75-81
pkt. - ocena dobra (4,0); 82-88 pkt. - ocena dobra plus (4,5); 89-100
pkt. - ocena bardzo dobra (5,0).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka portugalskiego na poziomie B2 według ESOKJ

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z zakresu przekładoznawstwa portugalistycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.230.5cd424b57760d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników kursu z wybranymi zagadnieniami przekładoznawczymi istotnymi z punku widzenia
studiów portugalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specjalistyczne pojęcia i terminologię stosowane
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych, szczególnie w odniesieniu do krajów
portugalskiego obszaru językowego.

PLI_K2_W01

egzamin pisemny

W2

wybrane kierunki rozwoju i osiągnięcia
w przekładoznawstwie oraz w naukach pokrewnych,
szczególnie w odniesieniu do krajów portugalskiego
obszaru językowego.

PLI_K2_W03

egzamin pisemny

W3

złożone powiązania przekładoznawstwa z innymi
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
PLI_K2_W07
humanistycznych, szczególnie w odniesieniu do krajów
portugalskiego obszaru językowego..

egzamin pisemny

W4

rolę instytucji kultury we współczesnym życiu
kulturalnym, szczególnie w odniesieniu do krajów
portugalskiego obszaru językowego.

PLI_K2_W11, PLI_K2_W13

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne (ze szczególnym
uwzględnieniem języka portugalskiego), oraz
formułować krytyczne sądy.

PLI_K2_U04

egzamin pisemny

U2

merytorycznie odnosić się poglądów innych autorów
oraz formułować wnioski w języku polskim
i portugalskim.

PLI_K2_U07

egzamin pisemny

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić złożone
wystąpienie ustne w języku portugalskim i polskim
na wybrany temat przekładoznawczy
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U12

egzamin pisemny

U4

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne,
wypowiadać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień przekładoznawczych.

PLI_K2_U13

egzamin pisemny

U5

współdziałać w grupie zajęciowej, przyjmując w niej
różne role.

PLI_K2_U16

egzamin pisemny

U6

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
zaawansowane umiejętności badawcze w zakresie
przekładoznawstwa.

PLI_K2_U17

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania, analizowania, oceniania
i selekcjonowania informacji oraz formułowania
krytycznych sądów.

PLI_K2_K01

egzamin pisemny

K2

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form.

PLI_K2_K03, PLI_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

170 / 458

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd wybranych zagadnień przekładoznawczych istotnych z punktu widzenia
studiów portugalistycznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

[1] Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. W przypadku
większej liczby nieobecności student ma obowiązek opracowania
materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego w terminie do
dwóch tygodni. Wymagana jest obecność na co najmniej połowie spotkań.
[2] Pozytywny wynik egzaminu pisemnego. Przy określaniu wyniku
końcowego obowiązuje następująca skala ocen: 0-60 pkt. - ocena
niedostateczna (2,0); 61-67 pkt. - ocena dostateczna (3,0); 68-74 pkt. ocena dostateczna plus (3,5); 75-81 pkt. - ocena dobra (4,0); 82-88 pkt. ocena dobra plus (4,5); 89-100 pkt. - ocena bardzo dobra (5,0).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sylabusy
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Informatyczne narzędzia ﬁlologa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.61dec36891b59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu przygotowanie studentów do obsługi programów służących do a) zarządzania bibliograﬁą
i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych, b) edycji tekstów, c)
automatycznej analizy korpusów, d) programów dla tłumaczy typu CAT (Computer Assisted Translation).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna terminologię używaną w naukach
humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem
językoznawstwa korpusowego, bibliometrii oraz
przekładu wspomaganego komputerowo.

PLI_K2_W01

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ zredagować technicznie prace
pisemne o charakterze specjalistycznym
(automatyczne przypisy bibliograﬁczne, indeksy, style
etc.).

PLI_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
wspomaganego komputerowo tekstu pisemnego
o charakterze specjalistycznym.

PLI_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje w obszernych korpusach języków
romańskich.

PLI_K2_U04

egzamin pisemny

PLI_K2_K01

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów oceniać i selekcjonować informacje
uzyskane na podstawie automatycznej analizy
obszernych korpusów języków romańskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

wykonanie ćwiczeń

25

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

173 / 458

1) Programy do zarządzania bibliograﬁą i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do
organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych.
1.

W1, U1

- Zotero
- Mendeley
2) Praca z dokumentami tekstowymi (czyszczenie tekstu przed rozpoczęciem
adiustacji, style, spis treści, indeksy nazwisk, tabele)
- Word

2.

U1

- Latex:
- Adobe InDesign
3) Automatyczna analiza korpusu
3.

W1, U3, K1
- SketchEngine
4) Programy dla tłumaczy (Computer Assisted Translation)
- WordFast

4.

W1, U2
- MemoQ
- Trados

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna praca na zajęciach (regularne rozwiązywanie zadań); złożenie
projektu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs NIE jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli kurs "Podstawy humanistyki cyfrowej" na studiach pierwszego
stopnia.

Sylabusy
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Język włoski pisarzy-migrantów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.61e014ef9ea01.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zjawiskiem literatury włoskiej pisanej przez migrantów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma pogłębioną wiedzę na temat twórczości
w języku włoskim pisarzy-migrantów omawianych
na zajęciach.

PLI_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna wybrane metody analizy współczesnych
tekstów literackich.

PLI_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać analizy współczesnego tekstu
literackiego z zakresu literatury pisarzy-migrantów..

PLI_K2_U04, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ samodzielnie przygotować prezentację
na temat wybranego tekstu literackiego z zakresu
literatury pisarzy-migrantów.

PLI_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ przygotować się do dyskusji na temat
współczesnego tekstu literackiego z zakresu literatury
pisarzy-migrantów.

PLI_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Zabrania głosu w dyskusji na temat współczesnego
tekstu literackiego z zakresu literatury pisarzymigrantów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

wykonanie ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do twórczości najważniejszych pisarzy-migrantów w języku
włoskim.

W1, K1

2.

Analiza tekstów pisarzy-migrantów, pod względem językowym, społecznym,
kulturowym, merytorycznym.

W2, U1, U2, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2
nieobecności w semestrze. Zaliczenie semestru na podstawie
uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego.
W przypadku konieczności prowadzenia kursu w formie zdalnej
forma zaliczenia może ulec zmianie i zaliczenie pisemne może
przybrać formę ustną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka włoskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Kino i literatura współczesna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.61e0149a6d12b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0239Programy i kwaliﬁkacje związane z językami gdzie
indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z najciekawszymi adaptacjami ﬁlmowymi literatury włoskiej po 2000 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych kultury Włoch. Student ma pogłębioną
PLI_K2_W01
wiedzę o głównych kierunkach rozwoju
i najważniejszych osiągnięciach w literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
kultury Włoch.

egzamin pisemny / ustny

W2

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji
PLI_K2_W02
i analizy tekstów kultury Włoch.

egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie tendencje w literaturze włoskiej;
ma orientację w życiu kulturalnym i społecznym
we Włoszech.

PLI_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

PLI_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

PLI_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać i analizować informacje
dotyczące najnowszych książek literatury włoskiej
i formułować subiektywne sądy; potraﬁ analizować
i interpretować różne teksty kultury Włoch
w odniesieniu do tła ich powstania i funkcjonowania
w macierzystym kontekście.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym (festiwale kina włoskiego, prezentacje
książek), interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze
Włoch.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja sylwetki autorów, najważniejsze dzieła, festiwale, nagrody. Wykładowi
towarzyszą dyskusje i analizy wybranych fragmentów książek i porównanie z
adaptacją ﬁlmową.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności
w semestrze. Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa,
egzamin pisemny / ustny aktywności na zajęciach oraz egzaminu końcowego. W przypadku
konieczności prowadzenia kursu w formie zdalnej forma egzaminu
może ulec zmianie i egzamin pisemny może przybrać formę ustną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka włoskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Najnowsze literatury romańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.210.5cb094f7e9b17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w literaturach krajów romańskich, wybranymi autorami
i autorkami oraz polską recepcją najistotniejszych dzieł pisanych w językach romańskich po 1990 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
literaturoznawstwie, przekładoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych kultury krajów
romańskich. Student ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie,
przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach kultury krajów romańskich

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

egzamin

W2

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji
i analizy tekstów kultury krajów romańskich, w tym
PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
w zakresie zależności między tekstem oryginalnym
a przekładem

egzamin

W3

Student zna i rozumie tendencje w literaturze polskiej
w kontekście literatur romańskich; ma orientację
w życiu kulturalnym w Polsce i w krajach romańskich

PLI_K2_W08, PLI_K2_W13

egzamin

W4

Student ma pogłębioną świadomość relacji pomiędzy
literaturami romańskiego kręgu kulturowego
a literaturą polską i światową; ma pogłębioną wiedzę
dotyczącą specyﬁki przekładu i mechanizmów
wydawniczych w Polsce i krajach romańskiego kręgu
kulturowego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

egzamin

U1

Student potraﬁ wyszukiwać i analizować informacje
dotyczące najnowszych literatur krajów romańskich
i formułować subiektywne sądy; potraﬁ analizować
i interpretować różne teksty kultury krajów
romańskich w odniesieniu do tła ich powstania
i funkcjonowania w macierzystym kontekście

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

egzamin

U2

Student potraﬁ argumentować merytorycznie
i formułować wnioski w zakresie literatur krajów
romańskich; potraﬁ integrować wiedzę z dziedziny
nauk humanistycznych

PLI_K2_U07, PLI_K2_U10

egzamin

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami
w kulturze krajów romańskich; jest gotów działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego krajów
romańskich oraz polskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przybliża studentom najważniejsze zjawiska w kulturach krajów romańskich
po 1990, prezentuje sylwetki autorów, najważniejsze dzieła, ośrodki twórcze,
festiwale, nagrody literackie, a także zwraca uwagę na polską recepcję tej
twórczości. Wykładowi towarzyszą dyskusje i analizy wybranych tekstów
literackich - prozy, poezji, dramatu i literatury eksperymentalnej (takich autorów
jak m.in. J. Saramago, G. Tavares, R. A. Branco, R. Saviano, P. Rumiz, C. Magris, E.
Ferrante, N. Iuga, M. Visniec, D. Lungu, A. Schiop, G. Naum, A. Blandiana, D.
Crudu, J. Brossa, E. Vila-Matas, P. Garcia Casado, B.M. Koltes, E. Hocquard, J.
Egloﬀ, F. Beigbeder, V. Despentes, M. Houellebecq)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin przeprowadzany w formie eseju samodzielnie sporządzanego
przez studentów w domu zgodnie z zaleceniami prowadzącego.
Studentka/student przystępuje do napisania eseju po zweryﬁkowaniu
przez prowadzącego obecności i aktywnego udziału w zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z eseju (min. 60%
punktów). Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany
formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy egzaminu
ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na stacjonarną oraz z pisemnej na
ustną lub z ustnej na pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności,
które uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów uczenia się w
sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przekład literacki dla wydawnictwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.5cb095073e785.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom istnienia typowych problemów przekładowych oraz sposobów ich rozwiązywania.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej przekładu literackiego i rynku wydawniczego przekładu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zaliczeniu modułu student ma ogólną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładzie pisemnym oraz wiedzę
dotyczącą jego zasad i etapów; rozumie konieczność
PLI_K2_W01
metodycznego podejścia do przekładu oraz problemy
wynikające z pominięcia etapu wstępnego (analizy
tekstu wyjściowego) lub końcowego (weryﬁkacji tekstu
docelowego)

zaliczenie na ocenę

W2

ma świadomość kompleksowej natury języka i kultury
wyjściowej i docelowej, różnorodności odmian tego
języka na różnych obszarach jego występowania oraz
różnic międzykulturowych; zna różne rejestry ww.
języków

zaliczenie na ocenę

W3

zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji
różnych tekstów kultury powstałych we wspomnianych PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
językach

zaliczenie na ocenę

W4

zna i rozumie zasady funkcjonowania wydawnictwa
polskiego oraz zasady współpracy tłumacza
z wydawnictwem

PLI_K2_W11, PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_W02

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów
o charakterze literackim sformułowanych w jednym
z ww. języków

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz
różne źródła polskie i obcojęzyczne potraﬁ
wyszukiwać, analizować, wartościować,
selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać
informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji
i przekładu tekstów pisemnych o charakterze
literackim

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U16, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

prawidłowej identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
związanych z wymaganiami stawianymi przez rynek
pracy; zna i stosuje zasady etyki zawodowej tłumacza

PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opcja o charakterze warsztatowym. Po wstępnych zajęciach o charakterze
teoretycznym tłumaczenie tekstów z języków : hiszpańskiego, francuskiego lub
angielskiego, należących do różnych typów, np. literatura piękna dla dorosłych,
literatura dziecięca, literatura faktu, esej, zaproponowanych przez wydawnictwo,
przez prowadzącego lub przez studentów. Wykład pracownika wydawnictwa na
temat współpracy tłumacza z wydawnictwem (proponowanie tekstów do
tłumaczenia, wymogi w stosunku do tłumacza, korekta tłumaczenia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie drobnych ćwiczeń
zaliczenie na ocenę śródsemestralnych Analiza i przekład na język polski tekstu literackiego o
długości ok. 15 000 znaków

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego lub angielskiego na poziomie C1, pierwszeństwo dla studentów specjalizacji
traduktologicznej

Sylabusy
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Przekład meliczny w językach romańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.5cb094f85b14b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy kulturowej i literaturoznawczej z zakresu piosenki jako gatunku literackomuzycznego operującego na granicy kultury wysokiej i popularnej oraz usytuowanie przekładu piosenki
na szerszym tle przekładu melicznego, obejmującego takie dziedziny sztuki słowno-muzycznej jak operę, musical,
pieśń religijną, piosenkę poetycką. Celem zajęć jest także warsztatowe zmierzenie się z przekładem melicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w przekładoznawstwie; w
pogłębionym stopniu wybrane metody analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury; związki
zachodzące w przekładzie melicznym między
tradycjami muzycznymi różnych kręgów kulturowych
oraz kulturotwórczą rolę tłumaczenia; powiązania
ﬁlologii z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych; pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego; ma wiedzę
o instytucjach kultury i orientację we współczesnym
życiu kulturalnym Polski i krajów romańskich.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W07,
PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11,
PLI_K2_W12, PLI_K2_W13

projekt, egzamin

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U18

projekt, egzamin

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przełożyć teksty o charakterze melicznym z języka
wiodącego na język polski, wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy; przy rozwiązywaniu
problemów w zakresie ﬁlologii potraﬁ integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych; rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego; wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka wiodącego zgodnie
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2;
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienia
ustne w języku polskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu; w sposób
krytyczny formułować, analizować i syntetyzować
problemy badawcze w zakresie literatury i języka
włoskiego oraz przekładoznawstwa oraz dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów, dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod; określić priorytety przy realizacji
określonego zadania; zrozumieć potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje oraz formułować krytyczne sądy; działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności; uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form;
przestrzegać etyki swojego zawodu i kierować się jej
zasadami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Miejsce piosenki w obiegu literackim i historii literatury.

W1

2.

2. Polscy autorzy, tłumacze piosenek i ich warsztat.

U1

3.

3. Poezja a piosenka.

W1, U1

4.

4. Opera. Musical.

W1

5.

5. Pieśń sakralna.

W1

6.

6. Piosenka w romańskim obszarze kulturowym: Francja i kraje francuskojęzyczne,
Hiszpania i Ameryka Łacińska, Włochy, Portugalia i Brazylia, Rumunia.

U1, K1

7.

7. Przekład meliczny wewnątrz nauki o przekładzie.

W1

8.

8. Warsztatowe wyzwania tłumacza piosenek.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji o jednym pieśniarzu z romańskiego obszaru
językowego oraz przekładu melicznego wybranej piosenki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Sylabusy
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Ślady kolonializmu w kulturze/literaturze włoskiej XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.61d4202b65b75.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z historią włoskiego kolonializmu i obecnością tej tematyki w życiu literackim i kulturalnym
Włoch w XX i XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów
literackich i/lub innych tekstów kultury włoskiej
omawianych na zajęciach w ramach krytyki
postkolonialnej.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie literatury włoskiej o tematyce kolonialnej
i postkolonialnej oraz dotyczącą pozostałych
zagadnień będących przedmiotem zajęć; ma
świadomość związków tej literatury z kontekstem
historycznym, politycznym, społecznym i kulturowym.

PLI_K2_W01, PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł włoskojęzycznych oraz
formułować krytyczne sądy w języku włoskim
na temat analizowanych omówień naukowych,
tekstów literackich i innych tekstów kultury
dotyczących tematu opcji.

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich i/lub
innych tekstów kultury włoskiej o tematyce kolonialnej
i postkolonialnej oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem omawianych
na zajęciach metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego we Włoszech.

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków w języku włoskim.

PLI_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić różnego
rodzaju wystąpienia ustne w języku włoskim na temat
związany z tematyką opcji z wykorzystaniem literatury
przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej
literatury przedmiotu

PLI_K2_U12

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje oraz formułować krytyczne sądy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie referatu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Sylabusy

191 / 458

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia kolonializmu włoskiego

W2, U4, K1

2.

Włoskie podboje w przestrzeni kulturowej w epoce (przed)faszystowskiej.
Imperialna retoryka kolonializmu (wydarzenia kulturalne, prasa, ﬁlm).

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

3.

Literatura włoska o tematyce kolonialnej.

W1, W2, U2

4.

Dekolonizacja i tzw. letteratura della migrazione w języku włoskim wprowadzenie.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

5.

Teoretycy postkolonializmu i autorzy utworów literackich i artystycznych (ﬁlm) o
tematyce kolonialnej. Analiza tekstów.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności). Przygotowanie do
zajęć i udział w dyskusjach. Przygotowanie wyznaczonych prezentacji i
zaliczenie na ocenę
referatów. W wypadku większej ilości nieobecności lub braku aktywności
na zajęciach - zaliczenie sprawdzianu końcowego (60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana znajomość języka włoskiego, obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Włoska literatura artystyczna epok dawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.230.61d420b03ae0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z literaturą artystyczną, powstałą na przestrzeni XIV - XVII wieku we Włoszech.

C2

przedstawienie podstawowych koncepcji literatury artystycznej omawianych okresów.

C3

przedstawienie najważniejszych informacji na temat omawianych artystów i ich dzieł na tle ówczesnej sytuacji
historycznokulturowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę na temat historii
i znaczenia dzieł włoskiej literatury artystycznej

PLI_K2_W02, PLI_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

student ma pogłębioną wiedzę na temat ważniejszych
dzieł malarstwa i architektury, ich autorów oraz
postaci związanych z dawną sztuką i kulturą Półwyspu
Apenińskiego, zwłaszcza Wenecji, Florencji i Rzymu
XIV-XVII-w.

PLI_K2_W03, PLI_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielne zdobywać wiedzę w zakresie kultury
i cywilizacji włoskiej

PLI_K2_U01, PLI_K2_U08

egzamin pisemny

U2

student ma umiejętność rozpoznania różnych dzieł
malarstwa XIV-XVII-wiecznej Italii, przeprowadzenia
ich analizy oraz interpretacji

PLI_K2_U04, PLI_K2_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego Włoch, jego znaczenia dla kultury
europejskiej, jest świadomy potrzeby jego zachowania
i upowszechniania zdobytej wiedzy na ten temat.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

ZAKRES TEMATYCZNY OGÓLNY: 1. pojęcie literatury artystycznej; 2. zarys historii
literatury artystycznej, powstałej na przestrzeni XIV - XVII wieku we Włoszech,
analizowanej w oparciu o wybrane przedstawienia malarstwa i architektury.

W1, K1

Sylabusy
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2.

ZAKRES TEMATYCZNY SZCZEGÓŁOWY: 1. Cennino Cennini i księga o sztuce; 2.
Leon Battista Alberti - teoria architektury i malarstwa ; 3. Leonardo da Vinci kodeksy i traktat o malarstwie; 4. Francesco Colonna - Hypnerotomachia wobec
teorii sztuk; 5. Benvenuto Cellini - sztuka w autobiograﬁi; 6. Giorgio Vasari i
pierwsza historia sztuki włoskiej.

3.

ZAKRES TEMATYCZNY ROZSZERZONY (w zależności od zainteresowań danej grupy
uczestników kursu), fakultatywnie: 1. Cesare Ripa - Iconologia; 2. Zbiór listów M.
W2, U1, U2, K1
G. Bottariego i S. Ticozziego - omawiane treści będą ilustrowane twórczością
najwybitniejszych artystów przedstawianych w pismach ww autorów.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie: 1. Obecności na zajęciach. Dopuszczone 2
nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku większej liczby
nieusprawiedliwionych nieobecności student ma obowiązek
uzgodnić z prowadzącym sposób zdania materiału zajęć, w których
nie uczestniczył. Powyżej 4 nieusprawiedliwionych nieobecności nie
ma możliwości zaliczenia przedmiotu. 2. W trakcie semestru:
Prezentacja wybranego, uzgodnionego z prowadzącym, problemu
tematycznego lub pisemna praca semestralna. 3. Egzamin pisemny,
obejmujący zagadnienia omawiane na zajęciach.
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Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.5cd42495a0757.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami językoznawstwa germanistycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, teorie i metodologie stosowane
w językoznawstwie lub przekładoznawstwie (w tym
również ma wiedzę na temat planowania
i prowadzenia badań podstawowych).

PLI_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie lub
przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii języka wiodącego.

PLI_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

PLI_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

PLI_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych przy
rozwiązywaniu złożonych i nietypowych problemów
badawczych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Pojęcie znaczenia i typy znaków – indeks, ikon, symbol; znaki werbalne i
niewerbalne
- Mono- i bilateralne teorie znaków
- Problem przyporządkowania strony znaczącej stronie pojęciowej znaku –
arbitralność, konwencjonalność, kwestia znaczeń konotacyjnych
- Znak językowy w systemie – wartość znaku, relacje syntagmatyczne i
paradygmatyczne między znakami, zmienność i niezmienność znaku
- Modele komunikacyjne K. Bühlera, J. Jakobsona, P. Watzlawicka oraz F. Schulz
von Thuna
- Teorie znaczenia – podejście behawiorystyczne, znaczenie jako przedmiot
idealny, denotacyjno-konotacyjne ujęcie znaczenia, znaczenie jako relacja między
wyrażeniami, znaczenie jako użycie wyrażenia
- Podstawy teorii aktów mowy – wypowiedzi konstatujące i performatywne, akt
mowy i akty cząstkowe, środki propozycjonalne i illokucyjne, klasyﬁkacja aktów
mowy, warunki fortunności aktu mowy i ich naruszenia; maksymy konwersacyjne
P. Grice’a, implikatury konwencjonalne i konwersacyjne; akty komunikacyjne i
istotnie konwencjonalne

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący
zajęcia. Zaliczenie w formie stacjonarnej lub w razie
konieczności formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość niemieckiego na poziomie C1+/C2, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.5cc2ecbdbf9bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Tematem zajęć jest język hiszpański w kontakcie z innymi językami (lenguas en contacto). W trakcie zajęć
analizowane będą intra- i ekstralingwistyczne czynniki wpływów, oraz wynikające z tego językowe konsekwencje
(pożyczki, kalki językowe i semantyczne, itp.) Zostanie omówiona sytuację hiszpańskiego we współczesnym
zglobalizowanym świecie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

W1

Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
językoznawstwa a w systemie nauk humanistycznych
oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
językoznawstwa języka hiszpańskiego

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W05,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W13

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

W2

na czym polega przygotowanie projektu swojej pracy
magisterskiej (przedstawienie tematu, planu
i wstępnej wersji bibliograﬁi).

PLI_K2_W03, PLI_K2_W07

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

W3

Student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

W4

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka hiszpańskiego oraz innych języków
romańskich; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności.
Posiada wiedzę na temat języków w kontakcie

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W13

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

Kod

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

powiązać wybrane zjawiska kulturowe ze zjawiskami
językowymi.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U13

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

U2

krytycznie opracować wybrane zagadnienie
językoznawcze.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U14

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej lektury i reﬂeksji na temat rozmaitych
zjawisk językowych.

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

K2

przeprowadzenia dyskusji i przedstawienia swojej
oceny zjawisk językowych.

PLI_K2_K01, PLI_K2_K04

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język a dialekt

W1, W2, W4, U1, K2

2.

Przyczyny, mechanizmy i konsekwencje języków w kontakcie

W1, W2, W4, U1, U2, K1,
K2

3.

Projekty prac magisterskich - dyskusja na forum grupy seminaryjnej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena pracy studenta odbywa się w sposób ciągły w trakcie trwania zajęć
(ocenianie ciągłe). Dopuszczana jest jedna nieobecność w semestrze.

Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena pracy studenta odbywa się w sposób ciągły w trakcie trwania
zajęć (ocenianie ciągłe). Zaliczenie roku odbywa się po
wyniki badań, zaliczenie przedstawieniu i zaaprobowaniu tematu, planu pracy magisterskiej
oraz dokładnej bibliograﬁi. Dopuszczana jedna nieobecność w
semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie: Gramatyki opisowej j. hiszp. (Ia, Ib, IIa, IIb), Historii j. hiszp., Metodologii badań językoznawczych

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.5cc2ecbda16e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy literaturoznawczej studentów oraz rozwinięcie
umiejętności zastosowania metodologii badań literackich do rozwiązywania szczegółowych problemów
badawczych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pokrewnych.

PLI_K2_W01

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie literatury hiszpańskojęzycznej oraz
dotyczącą innych zagadnień będących przedmiotem
zajęć; ma świadomość złożoności i historycznej
zmienności literatury.

PLI_K2_W03

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów
PLI_K2_W04
literackich i/lub innych tekstów kultury języka
hiszpańskiego

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

Student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
hiszpańskim i/lub polskim prac pisemnych o tematyce
literaturoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem
literatury powstającej w języku hiszpańskim (w tym
również prac mających znamiona tekstu naukowego).

PLI_K2_U01

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

Przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ﬁlologii
kierunkowej student potraﬁ integrować wiedzę
właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

PLI_K2_U10

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie historii literatury powstającej w języku
hiszpańskim i literaturoznawstwa oraz dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod.

PLI_K2_U14

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje oraz formułować krytyczne
sądy.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
seminarium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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zbieranie informacji do zadanej pracy

90

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowym tematem seminarium jest funkcjonowanie literatury we
współczesnym świecie: jej przemiany, związki z innymi mediami i nowymi
technologiami, specyﬁka roli literatury w społeczeństwach hiszpańskojęzycznych
w dobie globalizacji i glokalizacji. Szczególnie eksponowana jest prolematyka
tożsamości kulturowej, zarówno w ujęciu kolektywnym, jak indywidualnym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja efektów kwerendy bibliograﬁcznej
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Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie konspektu pracy magisterskiej, przedstawienie
podstawowej bibliograﬁi

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.5cc2ecada7be3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekład tekstów nieliterackich. Celem seminarium jest zapoznanie studentów z pojęciami i kategoriami
związanymi z teorią i praktyką tłumaczeniową w kontekście tekstów nieliterackich. Uczestnicy zdobędą wiedzę
na temat języków specjalistycznych i naukowych oraz zapoznają się z problemami translatorycznymi związanymi
z tego rodzaju tekstami. Przedstawiona zostanie rola, jaką odgrywa właściwa identyﬁkacja typu tekstu w doborze
odpowiednich strategii i technik translatorskich, a w konsekwencji w stworzeniu dobrego przekładu. Na zajęciach
przedstawione zostaną również niektóre pojęcia semantyczne sprawiające problemy tłumaczom. Wyżej
wymienione zagadnienia zostaną zilustrowane odpowiednio dobranym materiałem badawczym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny stosowany
w literaturoznawstwie i przekładoznawstwie oraz
naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii hiszpańskiej.

PLI_K2_W01

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka hiszpańskiego oraz polskiego.

PLI_K2_W02

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność zwłaszcza w odniesieniu
do języka hiszpańskiego.

PLI_K2_W02, PLI_K2_W03

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane
metody analizy oraz interpretacji tekstów
PLI_K2_W04
zredagowanych w języku hiszpańskim i polskim.

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

Student zna i rozumie w pogłebionym stopniu miejsce
i znaczenie ﬁlologii hiszpańskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz jej specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną.

PLI_K2_W05

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W6

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
powiązania ﬁlologii hiszpańskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

PLI_K2_W06

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W7

Student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

PLI_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W8

Student wie, na czym polega przygotowanie projektu
swojej pracy magisterskiej (wybór tematu,
gromadzenie materiału, przygotowanie planu
i wstępnej wersji bibliograﬁi).

PLI_K2_W01, PLI_K2_W04

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W9

Student zna i rozumie rolę instytucji kultury i ma
orientację we współczesnym życiu kulturalnym
w Polsce oraz w kręgu kulturowym języka wiodącego.

PLI_K2_W13

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

Student potraﬁ przygotować w języku hiszpańskim
lub/i polskim różnorodne prace pisemne o charakterze
ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury (w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego).

PLI_K2_U01

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu
tekstów o charakterze ogólnym lub specjalistycznym
z języka polskiego na język hiszpański oraz z języka
hiszpańskiego na język polski.

PLI_K2_U02

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy w języku hiszpańskim i/lub polskim.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U14

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

Student potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów
w zakresie ﬁlologii hiszpańskiej integrować wiedzę
właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

PLI_K2_U04

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

Student potraﬁ operować w stopniu zaawansowanym
terminologią w języku hiszpańskim i polskim
w zakresie przekładoznawstwa oraz rozwiązywać
problemy tłumaczeniowe wykorzystując umiejętności
selekcjonowania odpowiednich źródeł i narzędzi pracy
tłumacza.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U14

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U05

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka hiszpańskiego oraz posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ - poziom C2 dla języka
hiszpańskiego.

PLI_K2_U11

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U8

Student potraﬁ wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat dziedzin nauki
studiowanych w ramach studiów.

PLI_K2_U13

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U9

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie języka hiszpańskiego i przekładoznawstwa,
dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień, przy wykorzystaniu różnych
form i metod.

PLI_K2_U07, PLI_K2_U13

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U10

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania.

PLI_K2_U15

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U11

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
przekładoznawstwa.

PLI_K2_U17

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U12

Student potraﬁ i rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wyszukiwania, analizowania,
oceniania i selekcjonowania informacji oraz
formułowania krytycznych sądów. Student ma
świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności i działa na rzecz jego zachowania.
Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form. Student jest gotów do przestrzegania etyki
swojego zawodu i kierowania się jej zasadami.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

analiza problemu

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy przekładu z uwagi na formę, cel, rodzaj tekstu oraz adresata.

W1, W5, U1, U5, K1

Sylabusy
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Narzędzia w pracy tłumacza.

W1, W4, U10, U2, U6, U9,
K1

2.
3.

Charakterystyka i rodzaje tekstów specjalistycznych.

W1, W3, U6, K1

4.

Terminologie ‒ typologia i charakterystyka. Ekwiwalenty pojęć w innych językach.

W1, W3, W6, U3, U4, U5,
U6, U8, U9, K1

5.

"Kłopotliwe" zjawiska semantyczne w tłumaczeniu ‒ synonimia, polisemia, idiomy,
"fałszywi przyjaciele tłumacza".

W1, W2, W3, W4, U2, U4,
U5, U7, K1

6.

Neologizmy ‒ rodzaje i zastosowanie w terminologiach. Sposoby ich tłumaczenia.

W1, W2, W3, U3, U4, U7,
K1

7.

Przekład elementów kulturowych.

W1, W2, W3, W6, W9,
U2, U3, U5, U6, U7, K1

8.

Analiza tekstu źródłowego.

W2, W3, W4, W6, U2, U4,
U6, U7, U8, U9, K1

9.

Przekład tekstów specjalistycznych, naukowych i naukowo-technicznych.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, K1

10.

Przekład prawny i prawniczy.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, K1

11.

Przygotowanie projektu pracy magisterskiej.

W1, W2, W4, W6, W7,
W8, U10, U11, U12, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności w
semestrze). Wybór tematu pracy magisterskiej oraz przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi.

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności
w semestrze). Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej
oraz bibliograﬁi. Przygotowanie oraz przedstawienie referatu
związanego z tematem pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość języka hiszpańskiego na poziomie C1. Zaliczenie gramatyki opisowej j. hiszp. (Ib, IIa, IIb).

Sylabusy
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Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.230.5cd032d4c37ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najbardziej wyrazistymi strategiami artystycznymi w literaturze polskiej XX i XXI wieku
na podstawie wybranych dzieł literackich. A także pokazanie różnorodności języków artystycznych i uwrażliwienie
na rolę tradycji polskiej literatury w procesie przekładu dzieła literackiego na język polski.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze zjawiska literackie i dzieła literatury
polskiej XX i XXI wieku

PLI_K2_W04, PLI_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

na czym polegają gatunkowe i kulturowe
uwarunkowania literatury

PLI_K2_W04, PLI_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

specyﬁkę współczesnego życia literackiego

PLI_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać i zanalizować konkretną strategię
artystyczną/gatunkową i wskazać na jej konsekwencje
w konkretnych dziełach literackich

PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać i uzasadnić przemiany języka artystycznego
w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

twórczej i niekonwencjonalnej lektury dzieł literackich
i podejmowania ryzyka konfrontacji kanonu
ze współczesnymi tradycjami interpretacyjnymi.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Poetycki model prozy dwudziestolecia międzywojennego i jego dwudziestowieczne
W1, U1, U2, K1
kontynuacje.

2.

Liryka polska XX wieku: w stronę tradycji; języki awangardy

W1, U1, U2, K1

3.

Sztuka opowiadania. Małe formy prozatorskie w literaturze polskiej XX.

W1, W2, U1, K1

4.

Literatura wobec wojny i Zagłady. Poszukiwanie nowych języków.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Literatura i rzeczywistość: realizm powieściowy; alegorie i stylizacje; proza
nieﬁkcjonalna

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność, przygotowanie i aktywność
podczas zajęć (zaangażowanie w dyskusję) oraz podsumowująca
zaliczenie na ocenę rozmowa zaliczeniowa, w formie omówienia wybranego tekstu
literackiego pod kątem gatunku, strategii artystycznych i rejestru
stylistycznego.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy

214 / 458

Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność, przygotowanie i aktywność
podczas zajęć (zaangażowanie w dyskusję) oraz podsumowująca
zaliczenie na ocenę rozmowa zaliczeniowa, w formie omówienia wybranego tekstu
literackiego pod kątem gatunku, strategii artystycznych i rejestru
stylistycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.210.1588238733.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu kultury języka oraz stylistyki,
a także rozwijanie umiejętności praktycznych umożliwiających im operowanie środkami językowymi
z uwzględnieniem zróżnicowanych uwarunkowań aktu komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

216 / 458

W1

podstawowe terminy związane z poprawnością
językową oraz zróżnicowaniem polszczyzny pod
względem stylistycznym, terytorialnym
i środowiskowym; zna pojęcie stylu i jego wykładniki;
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową
z zakresu stylistyki i kultury języka zorientowaną
na wykorzystanie w krytyce i praktyce przekładu.

PLI_K2_W06, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

mechanizmy powstawania najczęstszych błędów
na różnych poziomach organizacji języka, a także wie,
jak należy je poprawić.

PLI_K2_W06, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
prace pisemne

W3

metody analizy językowej i interpretacji różnych
wytworów kultury.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

oceniać konkretne rozwiązania stylistyczne
z uwzględnieniem ich poprawności leksykalnostylistycznej; posiada także pogłębione umiejętności
badawcze pozwalające na analizę i interpretację
tekstu w perspektywie porównawczej.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
prace pisemne

U2

zastosować wiedzę z zakresu stylistyki porównawczej
w analizie i rozwiązywaniu problemów
przekładoznawczych oraz konkretnych zadań
przekładowych.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U17

prace pisemne

U3

umiejętnie korzystać z różnych typów opracowań
o charakterze normotwórczym naukowej literatury
poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowania
poprawnościowe, poradnie internetowe i nowe
elektroniczne projekty leksykograﬁczne).

PLI_K2_U09, PLI_K2_U17

prace pisemne

K1

podejmowania działań na rzecz podtrzymywania
i pielęgnowania bogactwa języka; rozumie wagę
i znaczenie zasad poprawności językowej, w tym
konwencji językowo-stylistycznych i kompozycyjnych.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

K2

podejmowania działań na rzecz doskonalenia swojego
warsztatu translatorskiego; rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju zawodowego.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze pojęcia kultury języka (norma, uzus, norma/ poziomy normy,
innowacja a błąd, typologia błędów). Źródła i przyczyny błędów językowych.
Najczęstsze typy błędów językowych we współczesnej polszczyźnie; mechanizmy
ich powstawania, sposoby eliminowania.

W1, W2, U1, U3, K1, K2

2.

Charakterystyka stylistyki, podstawowe pojęcia stylistyczne, zasady dobrego
stylu, stosowność stylistyczna; stylistyczne, terytorialne i środowiskowe
zróżnicowanie polszczyzny, typologia odmian współczesnej polszczyzny,
zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny: terytorialne i środowiskowe odmiany
polszczyzny (żargony, socjolekty, profesjolekty; regionalizmy itp.); różnice (i
podobieństwa) między ustną a pisaną odmianą współczesnego języka
ogólnopolskiego; język potoczny (ustny i pisany); nowe zjawiska społecznokulturowe i przeobrażenia stylowo-grzecznościowe polszczyzny na początku XXI
wieku, polszczyzna w Internecie; styl oﬁcjalny i nieoﬁcjalny, granice potoczności,
wulgaryzacja polszczyzny, etyczność wypowiedzi i grzeczność językowa;
charakterystyka stylu urzędowego i jego podstawowe problemy poprawnościowostylistyczne: zasady zapisu daty, zasady prostej polszczyzny.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Doskonalenie sprawności posługiwania się zróżnicowanymi środkami językowostylistycznymi w zależności od funkcji tekstu, jego adresata i innych czynników
determinujących kształt stylistyczny tekstu. Podstawowe cechy dobrego stylu.
Ocena stylistyczno-poprawnościowa częstych w uzusie zjawisk językowych,
dopasowanie języka do sytuacji komunikacyjnej; twórcze i literackie korzystanie
W1, W3, U1, U2, U3, K1,
ze zróżnicowania polszczyzny, pisanie prac w różnych konwencjach stylistycznych
K2
i odmianach polszczyzny; słowniki – narzędzie pracy redaktora tekstu (prezentacja
różnorodnych słowników ogólnych i specjalistycznych w wersji tradycyjnej i
elektronicznej) ułatwiających tworzenie wypowiedzi w różnych stylach
funkcjonalnych lub ich ocenę normatywno-stylistyczną, korzystanie z korpusów
językowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prace
pisemne

Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, udział w
zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
regularne przygotowywanie się do zajęć, aktywność na zajęciach,
zaliczenie na ocenę zadanych prac pisemnych. Spełnienie tych
wymagań umożliwia dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Sylabusy
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Tłumaczki w historii literatury polskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.250.5cd032d747905.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentkom i studentom kulturotwórczej roli tłumaczy i tłumaczek

C2

Zapoznanie studentów i studentek z kulturowymi uwarunkowaniami literatury tłumaczonej

C3

Przekazanie uczestniczkom i uczestnikom kursu praktycznych informacji na temat przeprowadzania kwerendy
naukowej w archiwach

C4

Przekazanie studentkom i studentom wiedzy z zakresu historii przekładu i socjologii przekładu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

terminologię, podstawowe teorie i metodologie
w zakresie przekładoznawstwa, literaturoznawstwa
i badań kulturowych; ma uporządkowaną wiedzę
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
związanych ze specjalnością.

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

W2

interdyscyplinarne powiązania literaturoznawstwa
i przekładoznawstwa z antropologią, ﬁlozoﬁą
i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody krytyki
przekładu oraz analizy i interpretacji literatury
w kontekście innych sztuk

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

U1

zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór
literacki, umieścić przekład w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym;
umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki

PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

U2

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną
z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa;
potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
tekstów literackich oraz innych tekstów kultury
z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje
historyczną zmienność zjawisk literackich
i kulturowych

PLI_K2_U08, PLI_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznania roli literatury i przekładu w integracji
społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym
procesie

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

rozpoznawania wspólnotowego dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych
zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych

PLI_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

25

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do Translator Studies [Studiów nad tłumaczem/tłumaczką] i
Translation History [historii przekładu]

W1, U2

2.

Analiza przekładu i elementy krytyki przekładu/studiów nad recepcją

W2, U1

3.

Fascynujące biograﬁe twórców "pomiędzy", czyli sylwetki tłumaczek i tłumaczy
oraz ich postulowane i realne miejsce w literaturach i kulturach.

W2, U2, K1, K2

4.

Kwerenda biblioteczna, opracowanie biograﬁi i bibliograﬁi tłumaczy i tłumaczek

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Prezentacja biograﬁi wybranej tłumaczki oraz zaproponowanie tekstu do dyskusji
dla grupy. Moderacja dyskusji.

W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, wyniki badań,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach; prezentacja
wyników kwerendy dotyczącej wybranej
tłumaczki/tłumacza

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów akademickich

Sylabusy
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Interpretacja i krytyka przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.250.1588239373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć zapoznamy się z zagadnieniami interpretacji i krytyki utworów tłumaczonych, gatunkami krytyki
przekładowej oraz najważniejszymi polskimi krytykami przekładu. Poznamy także rynek krytyki przekładu,
najważniejsze publikacje książkowe, czasopisma i inne media podejmujące problematykę przekładową. W części
warsztatowej kursu spróbujemy własnych sił w krytyce przekładu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane dzieła literackie wybranego kręgu
kulturowego, ich kontekstu i znaczenie; polską
literaturę współczesną i miejsce, jakie zajmuje w niej
przekład

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W08,
PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane dzieła literackie wybranego kręgu
kulturowego, ich kontekst i znaczenie; polską
literaturę współczesną i miejsce, jakie zajmuje w niej
przekład

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W08,
PLI_K2_W09, PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_U02, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K03, PLI_K2_K04,
PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie interpretować dzieła literackie
w kontekście przekładu; sprawnie prezentować ich
zasadnicze cechy i specyﬁkę; porównywać i oceniać
ich przekłady na język polski; dostrzegać różnice
i przekonująco je wyjaśniać; argumentować na rzecz
wyboru którejś z wersji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wzięcia udziału w dyskusji krytycznej dotyczącej
jakości i wartości przekładu literackiego na język
polski; recenzowania przekładu i wypowiadania się
publicznie na temat tej dziedziny twórczości

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

interpretacja tekstu literackiego w kontekście przekładu

W1, W2, U1, K1

2.

najważniejsze postaci tłumaczy literatury na język polski

W1, U1

3.

style i gatunki krytyki przekładu, rynek krytyki przekładu w Polsce

W1, K1

4.

warsztaty pisania recenzji przekładu, zajęcia praktyczne

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach; systematyczna praca w trakcie kursu;
zaliczenie na ocenę wykonanie wszystkich cząstkowych zadań w takcie kursu; projekt
krytyczny; poprawa projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość wybranego języka obcego; obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Tłumaczenie tekstów literackich I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.5cd42462d8373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają za cel kształcenie umiejętności tłumaczeniowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska z zakresu
języka niemieckiego; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności, historycznej
zmienności i znaczenia tych uwarunkowań
w przekładzie.

PLI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

pojmuje współzależności między wybranymi metodami
analizy i interpretacji tekstów kultury a teorią
PLI_K2_W05
i praktyką przekładu.

zaliczenie na ocenę

W4

w pogłębionym stopniu rolę przekładu w tworzeniu
kultury oraz związane z nim fundamentalne dylematy,
rozumie społeczny wymiar pracy tłumacza oraz
podstawowe mechanizmy rządzące rynkiem
wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

U1

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język niemiecki; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka niemieckiego
na język polski.

PLI_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu z języka
polskiego na język niemiecki; dokonać poprawnego
przekładu tekstu z języka niemieckiego na język
polski.

PLI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

rozpoznać specyﬁkę przekładu literackiego oraz
przeprowadzić jego pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia jego znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U4

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji.

PLI_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie

PLI_K2_U16

zaliczenie na ocenę

U6

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego

PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze.

PLI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

przestrzegania etyki w pracy tłumacza
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych.

PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zajęciach omówiona zostanie specyﬁka przekładu tekstów literackich i typowe
trudności z nim związane. Zajęcia składają się z części wprowadzającej, w ramach
której przedstawione zostaną wybrane prace teoretyczne poświęcone przekładowi
literackiemu oraz wybrane podejścia ogólne, pozwalające lepiej zrozumieć
fenomen przekładu tekstów literackich (m.in. Koller, Krysztoﬁak, Lipiński, SnellHornby, współczesne debaty publiczne nt. przekładu i roli tłumacza literatury).
Głównym celem kursu będzie jednak praktyka przekładu, tzn. analiza
przygotowawcza oraz tłumaczenie wybranych tekstów literackich - zarówno
indywidualne, jak i z podziałem na małe grupy. Ćwiczony będzie przekład zarówno
z j. niemieckiego na j. polski, jak i z j. polskiego na j. niemiecki. W poszczególnych
semestrach tłumaczone będą wybrane teksty liryczne i epickie oraz fragmenty
dramatyczne. Przewiduje się także tłumaczenie nieprzełożonych dotąd na j. polski
wybranych esejów, tekstów literaturoznawczych i kulturoznawczych. W ramach
zajęć możliwe będą również spotkania z tłumaczami literatury.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. Zależnie od
zaliczenie na ocenę okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomośc języka niemieckiego na poziomie C1+/C2, obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: Przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.2F0.1588683731.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
33.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu przekładoznawstwa.

C2

Rozwinięcie umiejętności rozplanowania, napisania i poprawnego zredagowania pracy naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w przekładoznawstwie;
zna główne kierunki rozwoju i najważniejsze
osiągnięcia wypracowane na gruncie
przekładoznawstwa; rozumie znaczenie badań
przekładoznawczych w systemie nauk
humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem
związków translatologii z językoznawstwem,
literaturoznawtswem, naukami o kulturze i religii,
ﬁlozoﬁą, socjologią czy medioznawstwem); ma
również wiedzę na temat planowania i prowadzenia
badań podstawowych.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W07

zaliczenie, praca
magisterska

W2

wybrane metody analizy i interpretacji różnych
tekstów kultury, przydatne w reﬂeksji
przekładoznawczej oraz w praktyce przekładowej,
rozumie związek wybranych metod interpretacji tekstu
z teorią i praktyką przekładu; rozumie również
interdyscyplinarny charakter badań
przekładoznawczych.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie, praca
magisterska

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego

PLI_K2_W12

zaliczenie, praca
magisterska

W4

znaczenie relacji pomiędzy literaturami różnych
kręgów kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem
literatur anglosaskich i polskiej; ma pogłębioną wiedzę
o kulturotwórczej roli tłumaczenia; orientuje się
we współczesnym życiu kulturalnym, dostrzegając
znaczenie, jakie odgrywa w nim przekład.

PLI_K2_W08,
PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11, PLI_K2_W13

zaliczenie

W5

rolę języka jako nośnika kultury, w tym rolę społeczną
polszczyzny oraz kulturotwórczą rolę literatury
tłumaczonej na język polski.

PLI_K2_W06, PLI_K2_W09

zaliczenie, praca
magisterska

W6

społeczny wymiar pracy tłumacza oraz towarzyszące
jej fundamentalne dylematy; zna i rozumie
podstawowe mechanizmy rządzące rynkiem
wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

przygotować w języku angielskim pracę magisterskąo
charakterze przekładoznawczym; potraﬁ samodzielnie
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje z zakresu przekładoznawstwa,
wykorzystując różne źródła polskie i anglojęzyczne
oraz formułować krytyczne sądy; posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania
wniosków.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U14

zaliczenie, praca
magisterska

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów w przekładzie,
a także przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację porównawczą z zastosowaniem
wybranych metod, potraﬁ dokonać poprawnej analizy
przekładu tekstu z języka polskiego na język angielski
i z angielskiego na polski; dostrzega specyfczne
wymogi przekładu literackiego i umie wyjaśnić jego
wymiar historyczno-kulturowy analizując konkretne
przykłady rozwiązań translatorskich; potraﬁ nazwać
środki stylistyczne i językowe użyte w tekście i
odnieść je do interpretacji całego tłumaczonego
utworu.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U09

zaliczenie, praca
magisterska

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na temat związany
z realizowanym projektem magisterskim; potraﬁ
porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień przekładoznawczych; potraﬁ
współdziałać z innymi podczas rozwiazywania
problemów translatologicznych.

PLI_K2_U12, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U16

zaliczenie

U4

podczas rozwiązywania nietypowych problemów
przekładoznawczych integrować wiedzę właściwą dla
różnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych
w dziedzinie nauk humanistycznych (przede
wszystkim w obrębie literaturoznawstwa
i językoznawstwa, choć również kulturoznawstwa,
ﬁlmoznawstwa i innych); potraﬁ formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie przekładoznawstwa oraz dobierać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ też dokonać
prezentacji opracowanych zagadnień w formie ustnej
i pisemnej (w tym również przy użyciu technik
informacyjno-komunikacyjnych).

PLI_K2_U01, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U14

zaliczenie, praca
magisterska

U5

określić priorytety podczas realizacji indywidualnych
i grupowych zadań i projektów badawczych; potraﬁ
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie przekładoznawstwa; rozumie
także potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego.

PLI_K2_U15, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

zaliczenie, praca
magisterska

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny własnej wiedzy i omawianych
koncepcji przekładoznawczych, sprawdzania ich
przydatności w krytyce i praktyce tłumaczenia.

PLI_K2_K01

zaliczenie, praca
magisterska

K2

działania na rzecz integracji społecznej oraz
wspierania różnorodności kulturowej i do uczestnictwa
w życiu kulturalnym; interesuje się nowymi zjawiskami
w kulturze i rozumie znaczenie przekładu literackiego
w rozwoju dziedzictwa kulturowego.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03,
PLI_K2_K04

zaliczenie, praca
magisterska

Sylabusy
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K3

przestrzegania zasad etyki w działalności akademickiej
i tłumaczeniowej, pełniąc w sposób odpowiedzialny
PLI_K2_K05
powierzone sobie role.

zaliczenie, praca
magisterska

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

przeprowadzenie badań literaturowych

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

600

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
660

ECTS
33.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
magisterskiej. Student/ka pogłębia umiejętności formułowania tematu
badawczego, konstruowania pracy magisterskiej oraz posługiwania się źródłami.
Poszerza i rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań
przekładoznawczych. Ponadto pogłębia wiedzę związaną z zakresem
tematycznym seminarium magisterskiego. Szczegółowe treści oraz obszar
tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.

seminarium

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.

seminarium

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest
zaliczenie, praca magisterska złożenie pracy magisterskiej. Pozostałe warunki oraz forma
zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kulturowe aspekty przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.210.5cd424928db9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Co takiego dzieje się, gdy dzieła literatury, pisarze, prądy literackie i całe tradycje kulturowe przenoszą się
z kontekstu nie tylko narodowego języka, ale i narodowej kultury i zostają zaproszenie - lub wręcz się wpraszają w nowy kontekts językowo-kulturowy wwyniku procesu przekładu? Niniejszy przedmiot bada te relacje
na przykładzie różnych i wielowymiarowych losów dzieł, prądów i zjawisk literatury polskiej w angielskojęzycznym
obszarze kulturowym i - na odwrót - na przykładzie recepcji literatury angielskojęzycznej w Polsce. Wybór tych
dwóch obszarów literackich jest też doskonałą okazją do zbadania różnic w funkcjonowaniu literatur
dominujących i peryferyjnych. Po ukończeniu zajęć studenci będą potraﬁli identyﬁkować i kategoryzować
kulturowe uwarunkowania przekłądu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

szeroką gamę zjawisk związanych z przechodzeniem
pojedynczych dzieł, twórczości pisarzy i całych tradycji
literackich - za pośrednictwem przekładu literackiego w nowy kontekst kulturowy i językowy; różnice
w funkcjonowaniu literatur dominujących
i peryferyjnych, i konsekwencje, jakie z tych różnic
wynikają dla przekładu literackiego.

PLI_K2_W01, PLI_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

podać przykłady w/w relacji w przypadku konkretnych
dzieł literackich i konkretnych autorów literatury
polskiej w angielskojęzycznym obszarze kulturowym i - PLI_K2_U06
na odwrót - na przykładzie recepcji literatury
angielskojęzycznej w Polsce.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny i selekcjonowania informacji

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wstęp: literatura polska w kontekście angielskojęzycznym.
2. Pan Tadeusz: polska epopeja narodowa w innym języku.
3. Sienkiewicz po angielsku.
4. Dwujęzyczny Conrad?
5. Conrad i Sienkiewicz: Polska zmiana warty w Afryce.

1.

W1, U1, K1

6. Polska powieść po francusku o Hiszpanii: "Rękopis znaleziony w Saragossie"
Jana Potockiego.
7. Rzymska tragedia po polsku.
8. Polski chłopiec pisze po hebrajsku.
9. Liczenie krasnoludów: Tolkien w Polsce.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy (może być w formie online)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach.

Sylabusy
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Współczesna literatura niemiecka (wybrane zagadnienia) 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.5ce2a3ﬀe5e5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z wybraną specjalizacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury, ma pogłębioną
świadomość znaczenia relacji pomiędzy literaturami
różnych kręgów kulturowych

PLI_K2_W04, PLI_K2_W10

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

PLI_K2_U05

zaliczenie

U2

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

PLI_K2_U09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poszerzają horyzonty naukowe studentów, wprowadzając ich w
zagadnienia powiązane z wybraną specjalizacją magisterską. Uczestnicy kursu
przyswajają sobie odpowiednią terminologię naukową, prowadzą dyskusje na
tematy naukowe, stawiają własne tezy i bronią ich przy pomocy stosownych
argumentów.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. Zaliczenie w
formie stacjonarnej lub w razie konieczności zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość niemieckiego na poziomie C1+/C2, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: Literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.2F0.1588684105.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
33.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnych badań naukowych prowadzących
do napisania pracy magisterskiej i wyposażenie ich w poszerzoną wiedzę w zakresie przekładu literatury
anglojęzycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia
z zakresu badań literaturoznawczych dotyczących
literatury anglojęzycznej, w tym ma wiedzę na temat
planowania i przeprowadzania badań podstawowych
w ramach specjalizacji literaturoznawczej.

PLI_K2_W01

zaliczenie

W2

wybrane metody analizy i interpretacji tekstów
literackich; zna i rozumie specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną obszaru badań nad literaturą
anglojęzyczną.

PLI_K2_W04

zaliczenie

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego w kontekście tworzenia własnych
tekstów naukowych oraz własnej pracy magisterskiej.

PLI_K2_W12

zaliczenie

W4

rolę instytucji kultury i ma orientację
we współczesnym życiu kulturalnym
w anglojęzycznym kręgu kulturowym.

PLI_K2_W13

zaliczenie

U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne
mające znamiona tekstu naukowego; w tym celu
potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła, oraz
formułować własne hipotezy i krytyczne sądy
w obszarze literaturoznawstwa i kultury
anglojęzycznej; potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów
literaturoznawczych integrować wiedzę właściwą dla
różnych dyscyplin naukowych; posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania
wniosków dotyczących funkcjonowania anglojęzycznej
literatury w szerzej pojętej kulturze.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U14

zaliczenie

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury
anglojęzycznej oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany
temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; potraﬁ
porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień literaturoznawczych; potraﬁ
współdziałać z innymi w celu przygotowania
wspólnego stanowiska lub projektu w obrębie reﬂeksji
literaturoznawczych.

PLI_K2_U12, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U16

zaliczenie

U4

formułować, analizować i syntetyzować problemy
badawcze w zakresie literaturoznawstwa oraz
dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ określić
priorytety przy realizacji określonego zadania; potraﬁ
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie literaturoznawstwa.

PLI_K2_U14, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U17

zaliczenie

U5

wykorzystywać wiedzę właściwą dla
literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych
(zwłaszcza językoznawstwa, przekładoznawstwa
i kulturoznawstwa) przy rozwiązywaniu złożonych
i nietypowych problemów badawczych.

PLI_K2_U10

zaliczenie

U6

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

PLI_K2_U11

zaliczenie

K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści w zakresie badań nad literaturą
i kulturą anglojęzyczną oraz do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych
PLI_K2_K01
dotyczących literaturoznawstwa, a także do zasięgania
opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu napotkanych
problemów.

zaliczenie

K2

świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym
i krytycznej oceny nowych tekstów kultury
anglojęzycznej, a teksów literatury anglojęzycznej
w szczególności.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

PLI_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

75

przygotowanie do zajęć

40

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

295

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

625

konsultacje

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

5
Liczba godzin
660

ECTS
33.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
magisterskiej. Student pogłębia umiejętności formułowania tematu badawczego,
konstruowania pracy magisterskiej oraz posługiwania się źródłami. Poszerza i
rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań literaturoznawczych.
Ponadto pogłębia wiedzę związaną z zakresem tematycznym seminarium.
Szczegółowe treści oraz zakres tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, prowadzenie badań pod kątem pracy
magisterskiej

seminarium

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, prowadzenie badań, konsultacje z
prowadzącym

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, prowadzenie badań, regularne konsultacje z
prowadzącym, przedstawienie części pracy magisterskiej

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
gotowa praca magisterska

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Metodologia badań literaturoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.210.5cd2d11a37dc8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu uporządkowanie i pogłębienie wiedzy studentów i studentek z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego, teorii i metodologii stosowanych w literaturoznawstwie (w tym również wiedzy na temat
planowania i prowadzenia badań podstawowych) w zakresie ﬁlologii angielskiej.

C2

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z wybranymi teoriami literatury i metodami badań literackich.

C3

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z zasadami przygotowania pracy magisterskiej i rozwinięcie
umiejętności potrzebnych do jej napisania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej
wiedzy szczegółowej w zakresie ﬁlologii angielskiej,
zgodnie ze specjalizacją literaturoznawczą, w tym ma
wiedzę na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w ramach tej specjalizacji.

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w literaturoznawstwie w ramach ﬁlologii angielskiej

PLI_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych, w szczególności w XX i XXI wieczne teorie literatury.

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W4

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
różne metody analizy i interpretacji tekstów kultury
z perspektywy literaturoznawczej oraz rozumie ich rolę PLI_K2_W04
i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz
zakres oddziaływania społecznego.

zaliczenie na ocenę

W5

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o miejscu
i znaczeniu teorii literaturoznawczych w systemie
nauk humanistycznych oraz o ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej.

PLI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W6

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych

PLI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W7

Student(ka) zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę

U1

student(ka) potraﬁ potraﬁ przygotować w języku
angielskim prace pisemne o charakterze
literaturoznawczym (w tym również prac mających
znamiona tekstu naukowego)

PLI_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

student(ka) potraﬁ wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i anglojęzyczne oraz formułować krytyczne
sądy

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

student(ka) potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu

PLI_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U5

student(ka) potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
literaturoznawstwa

PLI_K2_U17

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

247 / 458

student(ka) potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje
w tekstach anglojęzycznych oraz zasięgać opinii
ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym
rozwiązywaniu problemów.

K1

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

Przygotowanie prac pisemnych

22

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

przegląd wybranych teorii literackich w XX i XXI wieku

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1

2.

wybrane zagadnienia z narratologii i analiza przykładowych tekstów

W1, W3, W4, W6, U1, U3,
U4, U5, K1

3.

przygotowanie do pisania pracy magisterskiej: wyszukiwanie i krytyczna ocena
źródeł, zasady sporządzania bibliograﬁi i przypisów zgodnie z popularnymi stylami
(MLA, Chicago), przeszukiwanie i funkcjonalności elektronicznych baz danych,
zasady cytowania i świadomość, na czym polega plagiat, konstrukcja rozprawy.

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, U1, U2, U3, U4, U5,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: - regularna obecność na zajęciach i
aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji, wykonywanie zadań
zaliczenie na ocenę
domowych) (35%) - praca pisemna (esej) lub prezentacja ustna (35%) krótki test pisemny (30%)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Starsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.210.5cd2d11a6153c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs skierowany do studentów pierwszego roku drugiego stopnia specjalności literackiej ma na celu zapoznanie
uczestników z podstawowymi zagadnieniami wybranych zjawisk literackich za pomocą ich analizy w szeregu
tekstów źródłowych oraz stworzenie płaszczyzny praktycznej, na której studenci rozwiną swoje umiejętności
interpretacyjno-krytyczne w kontekście przygotowywania własnych projektów magisterskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach nad
literaturą angielską od średniowiecznej po teksty
Romantyzmu, z uwzględnieniem teorii i metodologii
stosowanych do badania wpływu owej wcześniejszej
literatury na współczesną literaturę i kulturę
anglojęzyczną.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

Student(ka) potraﬁ potraﬁ krytycznie analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty literatury
angielskiej od średniowiecznych po romantyczne
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię. Student(ka) potraﬁ także
dostrzec wpływ owej wcześniejszej literatury
na literaturę i kulturę współczesną.

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień dotyczących
literatury angielskiej począwszy od tekstów
średniowiecznych po romantyczne z uwzględnieniem
wpływu owej wcześniejszej literatury na literaturę
i kulturę współczesną.

PLI_K2_U13

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz odbieranych treści dotyczących literatury
angielskiej począwszy od tekstów średniowiecznych
po romantyczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Program obejmuje przegląd zjawisk literackich w wybranych epokach od
średniowiecza po romantyzm a także współczesnych adaptacji kanonicznych
tekstów wczesnej literatury angielskiej. W zależności od decyzji podjętych w
grupie na początku kursu, program skupia się na wpływach tekstów antycznych
oraz Biblii na literaturę brytyjską na przestrzeni wieków lub na współczesnych
adaptacjach literackich i ﬁlmowych kanonicznych tekstów literatury angielskiej
oraz interakcjach tekstów literackich z innymi tekstami kultury. Zjawiska literackie
i kulturowe, które są przedstawiane podczas kursu obejmują wybrane zagadnienia
dotyczące intertekstualności (np. parodie, aluzje, imitacje, pastisze).

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.210.1588238733.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu kultury języka oraz stylistyki,
a także rozwijanie umiejętności praktycznych umożliwiających im operowanie środkami językowymi
z uwzględnieniem zróżnicowanych uwarunkowań aktu komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe terminy związane z poprawnością
językową oraz zróżnicowaniem polszczyzny pod
względem stylistycznym, terytorialnym
i środowiskowym; zna pojęcie stylu i jego wykładniki;
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową
z zakresu stylistyki i kultury języka zorientowaną
na wykorzystanie w krytyce i praktyce przekładu.

PLI_K2_W06, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

mechanizmy powstawania najczęstszych błędów
na różnych poziomach organizacji języka, a także wie,
jak należy je poprawić.

PLI_K2_W06, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
prace pisemne

W3

metody analizy językowej i interpretacji różnych
wytworów kultury.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

oceniać konkretne rozwiązania stylistyczne
z uwzględnieniem ich poprawności leksykalnostylistycznej; posiada także pogłębione umiejętności
badawcze pozwalające na analizę i interpretację
tekstu w perspektywie porównawczej.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
prace pisemne

U2

zastosować wiedzę z zakresu stylistyki porównawczej
w analizie i rozwiązywaniu problemów
przekładoznawczych oraz konkretnych zadań
przekładowych.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U17

prace pisemne

U3

umiejętnie korzystać z różnych typów opracowań
o charakterze normotwórczym naukowej literatury
poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowania
poprawnościowe, poradnie internetowe i nowe
elektroniczne projekty leksykograﬁczne).

PLI_K2_U09, PLI_K2_U17

prace pisemne

K1

podejmowania działań na rzecz podtrzymywania
i pielęgnowania bogactwa języka; rozumie wagę
i znaczenie zasad poprawności językowej, w tym
konwencji językowo-stylistycznych i kompozycyjnych.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

K2

podejmowania działań na rzecz doskonalenia swojego
warsztatu translatorskiego; rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju zawodowego.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze pojęcia kultury języka (norma, uzus, norma/ poziomy normy,
innowacja a błąd, typologia błędów). Źródła i przyczyny błędów językowych.
Najczęstsze typy błędów językowych we współczesnej polszczyźnie; mechanizmy
ich powstawania, sposoby eliminowania.

W1, W2, U1, U3, K1, K2

2.

Charakterystyka stylistyki, podstawowe pojęcia stylistyczne, zasady dobrego
stylu, stosowność stylistyczna; stylistyczne, terytorialne i środowiskowe
zróżnicowanie polszczyzny, typologia odmian współczesnej polszczyzny,
zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny: terytorialne i środowiskowe odmiany
polszczyzny (żargony, socjolekty, profesjolekty; regionalizmy itp.); różnice (i
podobieństwa) między ustną a pisaną odmianą współczesnego języka
ogólnopolskiego; język potoczny (ustny i pisany); nowe zjawiska społecznokulturowe i przeobrażenia stylowo-grzecznościowe polszczyzny na początku XXI
wieku, polszczyzna w Internecie; styl oﬁcjalny i nieoﬁcjalny, granice potoczności,
wulgaryzacja polszczyzny, etyczność wypowiedzi i grzeczność językowa;
charakterystyka stylu urzędowego i jego podstawowe problemy poprawnościowostylistyczne: zasady zapisu daty, zasady prostej polszczyzny.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Doskonalenie sprawności posługiwania się zróżnicowanymi środkami językowostylistycznymi w zależności od funkcji tekstu, jego adresata i innych czynników
determinujących kształt stylistyczny tekstu. Podstawowe cechy dobrego stylu.
Ocena stylistyczno-poprawnościowa częstych w uzusie zjawisk językowych,
dopasowanie języka do sytuacji komunikacyjnej; twórcze i literackie korzystanie
W1, W3, U1, U2, U3, K1,
ze zróżnicowania polszczyzny, pisanie prac w różnych konwencjach stylistycznych
K2
i odmianach polszczyzny; słowniki – narzędzie pracy redaktora tekstu (prezentacja
różnorodnych słowników ogólnych i specjalistycznych w wersji tradycyjnej i
elektronicznej) ułatwiających tworzenie wypowiedzi w różnych stylach
funkcjonalnych lub ich ocenę normatywno-stylistyczną, korzystanie z korpusów
językowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prace
pisemne

Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, udział w zajęciach
w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze
letnim. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: regularne
przygotowywanie się do zajęć, aktywność na zajęciach, zaliczenie
na ocenę zadanych prac pisemnych. Spełnienie tych wymagań
umożliwia dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie
w formie stacjonarnej lub w razie konieczności zdalnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Sylabusy
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Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.230.5cd032d4c37ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najbardziej wyrazistymi strategiami artystycznymi w literaturze polskiej XX i XXI wieku
na podstawie wybranych dzieł literackich. A także pokazanie różnorodności języków artystycznych i uwrażliwienie
na rolę tradycji polskiej literatury w procesie przekładu dzieła literackiego na język polski.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze zjawiska literackie i dzieła literatury
polskiej XX i XXI wieku

PLI_K2_W04, PLI_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

na czym polegają gatunkowe i kulturowe
uwarunkowania literatury

PLI_K2_W04, PLI_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

specyﬁkę współczesnego życia literackiego

PLI_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać i zanalizować konkretną strategię
artystyczną/gatunkową i wskazać na jej konsekwencje
w konkretnych dziełach literackich

PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać i uzasadnić przemiany języka artystycznego
w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

PLI_K2_U05, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

twórczej i niekonwencjonalnej lektury dzieł literackich
i podejmowania ryzyka konfrontacji kanonu
ze współczesnymi tradycjami interpretacyjnymi.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

258 / 458

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Poetycki model prozy dwudziestolecia międzywojennego i jego dwudziestowieczne
W1, U1, U2, K1
kontynuacje.

2.

Liryka polska XX wieku: w stronę tradycji; języki awangardy

W1, U1, U2, K1

3.

Sztuka opowiadania. Małe formy prozatorskie w literaturze polskiej XX.

W1, W2, U1, K1

4.

Literatura wobec wojny i Zagłady. Poszukiwanie nowych języków.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Literatura i rzeczywistość: realizm powieściowy; alegorie i stylizacje; proza
nieﬁkcjonalna

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest przygotowanie i aktywność podczas
zajęć (zaangażowanie w dyskusje) podsumowująca rozmowa
zaliczenie na ocenę zaliczeniowa, w formie omówienia wybranego tekstu literackiego pod
kątem gatunku, strategii artystycznych i rejestru stylistycznego.
Zaliczenie w formie stacjonarnej lub w razie konieczności zdalnej.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność, przygotowanie i aktywność
podczas zajęć (zaangażowanie w dyskusję) oraz podsumowująca
zaliczenie na ocenę rozmowa zaliczeniowa, w formie omówienia wybranego tekstu
literackiego pod kątem gatunku, strategii artystycznych i rejestru
stylistycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy

260 / 458

Informatyczne narzędzia ﬁlologa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.61dec36891b59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu przygotowanie studentów do obsługi programów służących do a) zarządzania bibliograﬁą
i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych, b) edycji tekstów, c)
automatycznej analizy korpusów, d) programów dla tłumaczy typu CAT (Computer Assisted Translation).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna terminologię używaną w naukach
humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem
językoznawstwa korpusowego, bibliometrii oraz
przekładu wspomaganego komputerowo.

PLI_K2_W01

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ zredagować technicznie prace
pisemne o charakterze specjalistycznym
(automatyczne przypisy bibliograﬁczne, indeksy, style
etc.).

PLI_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
wspomaganego komputerowo tekstu pisemnego
o charakterze specjalistycznym.

PLI_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje w obszernych korpusach języków
romańskich.

PLI_K2_U04

egzamin pisemny

PLI_K2_K01

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny i selekcjonowania
informacji uzyskanych na podstawie automatycznej
analizy obszernych korpusów języków romańskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

wykonanie ćwiczeń

25

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1) Programy do zarządzania bibliograﬁą i przypisami bibliograﬁcznymi oraz do
organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych.
1.

W1, U1

- Zotero
- Mendeley
2) Praca z dokumentami tekstowymi (czyszczenie tekstu przed rozpoczęciem
adiustacji, style, spis treści, indeksy nazwisk, tabele)
- Word

2.

U1

- Latex:
- Adobe InDesign
3) Automatyczna analiza korpusu
3.

W1, U3, K1
- SketchEngine
4) Programy dla tłumaczy (Computer Assisted Translation)
- WordFast

4.

W1, U2
- MemoQ
- Trados

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna praca na zajęciach (regularne rozwiązywanie zadań); złożenie
projektu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs NIE jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli kurs "Podstawy humanistyki cyfrowej" na studiach pierwszego
stopnia.

Sylabusy
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Karnawalizacja w prozie hispanoamerykańskiej XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.61d575c5960fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teoretyczną podstawą badań nad karnawalizacją literacką

C2

Ukazanie najważniejszych elementów strategii literackiej oraz środków artystycznych znamiennych dla
karnawalizacji postaci i świata przedstawionego

C3

Zapoznanie studentów z repertuarem reprezentatywnych dla zjawiska karnawalizacji dzieł autorów
latynoamerykańskich

C4

Przedstawienie studentom wiedzy o sieci kontekstów kulturowych istotnych dla zjawiska karnawalizacji
we współczesnej prozie iberoamerykańskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie założenia teorii karnawalizacji
M. Bachtina oraz związaną z karnawalizacją
terminologię literaturoznawczą

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W10

egzamin ustny,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie szeroki i różnorodny kontekst
kulturowy (literacki, historyczny, antropologiczny
i społeczny) związany z karnawalizacją w literaturze
iberoamerykańskiej

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W10

egzamin ustny,
prezentacja

W3

Student zna reprezentatywne dla zjawiska
karnawalizacji dzieła pisarzy latynoamerykańskich

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W04

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać w tekście literackim
strategie i środki artystyczne znamienne dla
karnawalizacji postaci i świata przedstawionego

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

egzamin ustny,
prezentacja

U2

Student potraﬁ dokonać samodzielnej analizy
i interpretacji tekstu literackiego w adekwatnym
kontekście kulturowym

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U13

egzamin ustny,
prezentacja

PLI_K2_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania istotnej roli, jaką odgrywa literatura
w procesie integracji społecznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria karnawalizacji Michała Bachtina w świetle współczesnych koncepcji
kulturowych. Parodia, groteska, hiperbola.

W1, W2, U1, K1

2.

Tradycja karnawału a różnorodność etniczna w kulturze. Maski i kostiumy. Rytuał i
taniec. Ludzie i bogowie.

W2, W3, U2, K1

Sylabusy
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3.

Karnawalizacja a neobarok latynoamerykański

W2, W3, U1, U2, K1

4.

Karnawalizacja w kontekście postmodernizmu. Postmodernistyczna wizja "świata
na opak".

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Negacja oﬁcjalnego dyskursu w karnawalizacji. Intronizacja - detronizacja.

W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, na zakończenie kursu przygotowanie
prezentacji powiązanej z egzaminem ustnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na czytanie tekstów literackich i uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Krytyka przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.5cb42a8942fb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy o metodach i problemach analizy przekładu - potrzebne
do opracowania pracy magisterskiej w zakresie przekładoznawstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych, w tym o wybranych
teoriach i metodologiach stosowanych
w przekładoznawstwie.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W07

egzamin ustny, esej

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W04

egzamin ustny, esej

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury sformułowanych w języku portugalskim lub
polskim oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod z perspektywy problematyki przekładu oraz
w celu określenia ich miejsca w procesie rozwoju
przekładoznawstwa.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U08, PLI_K2_U09

egzamin ustny, esej

U2

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać zaawansowane umiejętności badawcze
w zakresie przekładoznawstwa

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U06

egzamin ustny, esej

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego selekcjonowania
informacji oraz działania na rzecz zachowania
różnorodności dziedzictwa kulturowego; jest świadom
społecznej roli przekładu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekład poetycki wg "Małego ale maksymalistycznego manifestu" St.
Barańczaka.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Dosłowność w przekładzie stosownie do wymogów tekstu: możliwość, błąd czy
konieczność? Problem ortonimii.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Problem czytelnika zaprojektowanego w przekładzie: jego domniemana wiedza o
realiach kulturowych JO i sposoby jej uzupełniania; zakładane upodobania
czytelnika i ewentualne manipulacje z tym związane

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Problem strategii przekładu

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Główne problemy tłumaczenia przysięgłego

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Procedury badawcze - krytyka tekstu przekładowego według Bermana

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Problem stylizacji w przekładzie

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Tłumaczenie Biblii - uwspółcześniać czy zachowywać "polski styl biblijny"?

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Tłumaczenie Biblii - problem eufemizacji i tłumaczenie "inkluzywne"

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Teoria polisystemów: przekład w kulturze przyjmującej

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Przekład intersemiotyczny : problemy adaptacji ﬁlmowej

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Figury przekładu na tle języka oryginału

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Figury przekładu na tle języka przekładu

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Teoria przekładu wobec postmodernistycznych „szkół lektury”: dekonstrukcja i
gender studies

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Dylematy ewaluacji przekładu

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, esej krótki esej i 1 pytanie wybrane z listy na egzaminie ustnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie przedmiotu "Teoria przekładu"

Sylabusy
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Literatura i kino. Filmowe adaptacje literatury hiszpańskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.61d576f653f3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0239Programy i kwaliﬁkacje związane z językami gdzie
indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom problemów związanych z adaptacją tekstu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach ﬁlologii
hiszpańskiej z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie
nauk humanistycznych.

PLI_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne
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W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów
PLI_K2_W04
literackich i innych tekstów kultury języka
hiszpańskiego i innych języków urzędowych Hiszpanii.

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
literackich i innych tekstów kultury języka
hiszpańskiego i innych języków urzędowych Hiszpanii
oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

PLI_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej

U2

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
hiszpańskim i/lub polskim prac pisemnych o tematyce
literaturoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem
literatury powstającej w języku hiszpańskim (w tym
również prac mających znamiona tekstu naukowego).

PLI_K2_U01

zaliczenie pisemne, esej

PLI_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Analiza utworów literatury hiszpańskiej w kontekście ich przekładalności na język
ﬁlmu.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Analiza wybranych adaptacji ﬁlmowych z perspektywy struktury opisowej i
narracyjnej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny na podstawie przygotowanego
pisemnego eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego.

Sylabusy
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Najnowsze literatury romańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.210.5cb094f7e9b17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w literaturach krajów romańskich, wybranymi autorami
i autorkami oraz polską recepcją najistotniejszych dzieł pisanych w językach romańskich po 1990 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
literaturoznawstwie, przekładoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych kultury krajów
romańskich. Student ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie,
przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach kultury krajów romańskich

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

egzamin

W2

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji
i analizy tekstów kultury krajów romańskich, w tym
PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
w zakresie zależności między tekstem oryginalnym
a przekładem

egzamin

W3

Student zna i rozumie tendencje w literaturze polskiej
w kontekście literatur romańskich; ma orientację
w życiu kulturalnym w Polsce i w krajach romańskich

PLI_K2_W08, PLI_K2_W13

egzamin

W4

Student ma pogłębioną świadomość relacji pomiędzy
literaturami romańskiego kręgu kulturowego
a literaturą polską i światową; ma pogłębioną wiedzę
dotyczącą specyﬁki przekładu i mechanizmów
wydawniczych w Polsce i krajach romańskiego kręgu
kulturowego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

egzamin

U1

Student potraﬁ wyszukiwać i analizować informacje
dotyczące najnowszych literatur krajów romańskich
i formułować subiektywne sądy; potraﬁ analizować
i interpretować różne teksty kultury krajów
romańskich w odniesieniu do tła ich powstania
i funkcjonowania w macierzystym kontekście

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

egzamin

U2

Student potraﬁ argumentować merytorycznie
i formułować wnioski w zakresie literatur krajów
romańskich; potraﬁ integrować wiedzę z dziedziny
nauk humanistycznych

PLI_K2_U07, PLI_K2_U10

egzamin

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami
w kulturze krajów romańskich; jest gotów działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego krajów
romańskich oraz polskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przybliża studentom najważniejsze zjawiska w kulturach krajów romańskich
po 1990, prezentuje sylwetki autorów, najważniejsze dzieła, ośrodki twórcze,
festiwale, nagrody literackie, a także zwraca uwagę na polską recepcję tej
twórczości. Wykładowi towarzyszą dyskusje i analizy wybranych tekstów
literackich - prozy, poezji, dramatu i literatury eksperymentalnej (takich autorów
jak m.in. J. Saramago, G. Tavares, R. A. Branco, M. Couto, R. Saviano, P. Rumiz, C.
Magris, E. Ferrante, N. Iuga, M. Visniec, D. Lungu, A. Schiop, G. Naum, A.
Blandiana, D. Crudu, D. Coman, L. Braniste, J. Brossa, E. Vila-Matas, J. Marias, P.
Garcia Casado, B.M. Koltes, E. Hocquard, J. Egloﬀ, F. Beigbeder, V. Despentes, M.
Houellebecq, A. Mabanckou, E. Louis, D. Eribon)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin przeprowadzany w formie eseju samodzielnie sporządzanego
przez studentów w domu zgodnie z zaleceniami prowadzącego.
Studentka/student przystępuje do napisania eseju po zweryﬁkowaniu
przez prowadzącego obecności i aktywnego udziału w zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z eseju (min. 60%
punktów). Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany
formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy egzaminu
ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na stacjonarną oraz z pisemnej na
ustną lub z ustnej na pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności,
które uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów uczenia się w
sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przekład literacki dla wydawnictwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.5cb095073e785.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom istnienia typowych problemów przekładowych oraz sposobów ich rozwiązywania.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej przekładu literackiego i rynku wydawniczego przekładu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zaliczeniu modułu student ma ogólną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładzie pisemnym oraz wiedzę
dotyczącą jego zasad i etapów; rozumie konieczność
PLI_K2_W01
metodycznego podejścia do przekładu oraz problemy
wynikające z pominięcia etapu wstępnego (analizy
tekstu wyjściowego) lub końcowego (weryﬁkacji tekstu
docelowego)

zaliczenie na ocenę

W2

ma świadomość kompleksowej natury języka i kultury
wyjściowej i docelowej, różnorodności odmian tego
języka na różnych obszarach jego występowania oraz
różnic międzykulturowych; zna różne rejestry ww.
języków

zaliczenie na ocenę

W3

zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji
różnych tekstów kultury powstałych we wspomnianych PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
językach

zaliczenie na ocenę

W4

zna i rozumie zasady funkcjonowania wydawnictwa
polskiego oraz zasady współpracy tłumacza
z wydawnictwem

PLI_K2_W11, PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_W02

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów
o charakterze literackim sformułowanych w jednym
z ww. języków

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz
różne źródła polskie i obcojęzyczne potraﬁ
wyszukiwać, analizować, wartościować,
selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać
informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji
i przekładu tekstów pisemnych o charakterze
literackim

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U16, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

prawidłowej identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
związanych z wymaganiami stawianymi przez rynek
pracy; zna i stosuje zasady etyki zawodowej tłumacza

PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opcja o charakterze warsztatowym. Po wstępnych zajęciach o charakterze
teoretycznym tłumaczenie tekstów z języków : hiszpańskiego, francuskiego lub
angielskiego, należących do różnych typów, np. literatura piękna dla dorosłych,
literatura dziecięca, literatura faktu, esej, zaproponowanych przez wydawnictwo,
przez prowadzącego lub przez studentów. Wykład pracownika wydawnictwa na
temat współpracy tłumacza z wydawnictwem (proponowanie tekstów do
tłumaczenia, wymogi w stosunku do tłumacza, korekta tłumaczenia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie drobnych ćwiczeń
zaliczenie na ocenę śródsemestralnych Analiza i przekład na język polski tekstu literackiego o
długości ok. 15 000 znaków

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego lub angielskiego na poziomie C1, pierwszeństwo dla studentów specjalizacji
traduktologicznej

Sylabusy
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Tango i jego teksty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.61d5761e8a12b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0239Programy i kwaliﬁkacje związane z językami gdzie
indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie zjawiska kulturowego z obszaru związanego z kierunkiem studiów w kontekście ﬁlologicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

ma uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu
studiów na temat kultury/ cywilizacji w systemie nauk
humanistycznych oraz o specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej nauki o kulturze/cywilizacji hiszp.

PLI_K2_W03

egzamin
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W2

ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach studiów
na temat kultury/cywilizacji hiszp. z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych, tj. historia/etnograﬁa/ socjologia

PLI_K2_W06

egzamin

W3

zna i rozumie wybrane metody analizy i interpretacji
dzieł muzyki

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

egzamin

U1

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim
lub w języku hiszpańskim prac pisemnych
o charakterze ogólnym, odnoszących się do życia
kulturalnego krajów hiszpańskojęzycznych

PLI_K2_U03, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U13

egzamin

U2

potraﬁ wyszukać literaturę przedmiotu, analizować,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne

PLI_K2_U08, PLI_K2_U10

egzamin

U3

potraﬁ rozpoznać różne style/dzieła muzyki oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację,
z zastosowaniem podstawowych metod w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego
danej kultury

PLI_K2_U05, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U13

egzamin

K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
Hiszpanii/ Argentyny/ Urugwaju w jego różnorodności i
jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie,
np. dbając o poszerzanie zdobytej wiedzy na ten
temat

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

egzamin

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym Hiszpanii/ Argentyny/
Urugwaju korzystając z różnych mediów i różnych jego
form, np. poprzez śledzenie stron internetowych
instytucji kulturalnych danego kraju

PLI_K2_K03, PLI_K2_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Literatura, muzyka, tango - prezentacja kursu

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

1. Tango - informacje wstępne

W1, U3, K1

3.

2. Analiza ﬁlologiczna wybranych tekstów

W1, U1, K1

4.

3. Hiszpański z Río de la Plata, lunfardo

W1, U1, U3

5.

4. Motyw kobiety, miasta etc. w tangu

W2, W3, U2, U3, K1, K2

6.

5. Filozoﬁa tanga

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena pracy studenta odbywa się w sposób ciągły w trakcie trwania zajęć
(ocenianie ciągłe) oraz na podstawie egzaminu. Egzamin przeprowadzany
w formie eseju samodzielnie sporządzanego przez studentów zgodnie z
zaleceniami prowadzącej. Esej przygotowywany jest w j. hiszp. na
uzgodniony uprzednio z prowadzącą temat. Obecność na kursie
obowiązkowa (dopuszczana jedna nieobecność). Na ocenę składa się: ocena aktywności i przygotowania w trakcie kursu 20% - ocena pracy
semestralnej 80 %. Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość
zmiany formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy
egzaminu ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na stacjonarną oraz z
pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne
okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów
uczenia się w sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. hiszp. na poziomie min. B2.
Dopuszczalna jedna nieobecność a trakcie kursu.

Sylabusy
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Teoretyczne podstawy socjolingwistyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.61d57598cb533.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ten ma na celu przybliżenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, socjolingwistyki, a także metod
badawczych, które oferują ten obszar wiedzy. Ważne jest, że aspekty terminologiczne i historyczne zostaną
wykorzystane do zaoferowania szerokiej panoramy, która pozwoli studentowi, gdy pozna najważniejsze cechy
charakterystyczne tej nauki, zainicjować własne badania w celu przygotowania pracy dyplomowej w dziedzinie
językoznawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu socjolingwistyki
w systemie nauk humanistycznych oraz o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej socjolingwistyki
w języku hiszpańskim.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W06

egzamin pisemny

W2

Zna specyﬁkę oraz przedmiot badań socjolingwistyki,
jego działy oraz fakty historyczne, odnosząc się
do teorii różnych badaczy; jest świadom, jak
zdeﬁniować pojęcie znaku, podać klasyﬁkację znaków
oraz omówić podstawowe fakty z zakresu różnych
szkół socjolingwistyki i umieć je scharakteryzować.

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W06

egzamin pisemny, wyniki
badań

W3

Zna zjawiska socjolingwistyczne (przekonania,
postawy i świadomość socjolingwistyczna, różnice
społeczne, kontakt językowy, polityka językowa,
planowanie językowe itp.).

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W06

egzamin pisemny

W4

Ma wiedzę o powiązaniach socjolingwistyki z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W06

egzamin pisemny, wyniki
badań

W5

Zna i rozumie metody analizy i badań socjolingwistyki
w języku hiszpańskim.

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W07

egzamin pisemny, wyniki
badań

U1

Potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
w języku hiszpańskim wystąpienie ustne na wybrany
temat z zakresu socjolingwistyki z wykorzystaniem
literatury przedmiotu.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U12

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego
formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie socjolingwistyki oraz dobrać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U12

egzamin pisemny, wyniki
badań

U3

Potraﬁ wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne
w praktycznym badaniu socjolingwistyki
z zachowaniem metod, wzbogacając ją o dodatkowe
przykłady.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12

egzamin pisemny, wyniki
badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kierowania się jej zasadami.

PLI_K2_K05

wyniki badań

K2

Student jest gotów do oceny i selekcji informacji.

PLI_K2_K01

wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do socjolingwistyki.

W1, W3, U3

2.

2. Podstawowe jednostki analizy socjolingwistycznej.

W1, W3, W5, U3

3.

2.1. Wspólnota językowa i środowisko językowe.

W1, W3, W5, U3

4.

2.2. Odmiany językowe.

W1, W3, W5, U3

5.

2.3. Socjolekty i repertuar językowe.

W1, W3, W5, U3

6.

2.4. Komunikacja i rejestry.

W1, W3, W5, U3

7.

3. Główne szkoły socjolingwistyczne.

W2, W3, W4, U2, U3, K2

8.

3.1. Socjolingwistyka marksistowska.

W2, W3, W4, U2, U3, K2

9.

3.2. Wariacjonizm.

W2, W3, W4, U2, U3, K2

10.

3.3. Socjologia języka.

W2, W3, W4, U2, U3, K2

11.

3.4. Etnograﬁa mowy.

W2, W3, W4, U2, U3, K2

12.

3.5. Integralne modele socjolingwistyczne.

W2, W3, W4, U2, U3, K2

13.

4. Wprowadzenie do socjolingwistyki opisowej: ocena socjolingwistyczna.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2

14.

4.1. Świadomość społeczna i językowa.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2

15.

4.2. Stosunek do języka.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2

16.

4.3. Niepewność językowa.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2

17.

5. Badania socjlingwistyczne w praktyce.

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie 2
nieobecności), przygotowanie do zajęć i egzaminu.
egzamin pisemny, wyniki badań
Przygotowanie socjolingwistycznego projektu badawczego i
ustna prezentacja tego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Współczesna Ameryka Łacińska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.230.61d5756ea2700.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami (politycznymi, gospodarczymi, kulturowymi)
dotyczącymi współczesnej Ameryki Łacińskiej.

C2

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości kontekstu kulturowego, umożliwiającego trafną interpretację i
rozumienie tekstów kultury hispanoamerykańskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie najważniejsze zagadnienia
dotyczące współczesnej Ameryki Łacińskiej.

PLI_K2_W13

egzamin ustny

W2

Student orientuje się w bieżącej sytuacji politycznej i
społecznej krajów Ameryki Łacińskiej.

PLI_K2_W03, PLI_K2_W13

egzamin ustny

W3

Student zna i rozumie istotne zjawiska społeczne
i kulturowe we współczesnej Ameryce Łacińskiej.

PLI_K2_W03, PLI_K2_W13

egzamin ustny

U1

Student potraﬁ wskazać i omówić przyczyny i skutki
wybranych wydarzeń politycznych we współczesnej
Ameryce Łacińskiej.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U14,
PLI_K2_U15

egzamin ustny

U2

Student potraﬁ samodzielnie opracować i
zaprezentować wybrane zagadnienie z zakresu
współczesnej problematyki latynoamerykańskiej..

PLI_K2_U04, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15

egzamin ustny

U3

Student potraﬁ omówić wybrany tekst kultury w
kontekście problematyki współczesnej Ameryki
Łacińskiej.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego analizowania
zjawisk dotyczących współczesnej Ameryki Łacińskiej

PLI_K2_K01, PLI_K2_K04

egzamin ustny

K2

Student jest gotów do interpretowania twórczości
artystycznej w szerszym kontekście społecznopolitycznym,

PLI_K2_K01, PLI_K2_K03,
PLI_K2_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zarys współczesnej historii Ameryki Łacińskiej. Ameryka Łacińska w XX wieku wstęp

W1, U1, K1

2.

Idee rewolucyjne w Ameryce Łacińskiej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Dyktatury wojskowe i ich konsekwencje w krajach latynoamerykańskich

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

„Tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos”: Ameryka Łacińska i Stany
Zjednoczone. Granica a tożsamość

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

„Kultura biedy” i problem narkotykowy w Ameryce Łacińskiej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Miejsce kultur rdzennych we współczesnej Ameryce Łacińskiej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Ameryka Łacińska a globalizacja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny dotyczący wybranego zagadnienia szczegółowego
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Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.220.5cd55796172a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1/C2.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język niemiecki; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka niemieckiego
na język polski; dokonać poprawnego przekładu tekstu
z języka polskiego na niemiecki; dokonać poprawnego
przekładu tekstu z niemieckiego na polski,
wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
formułować krytyczne sądy, rozpoznać specyﬁkę
PLI_K2_U04, PLI_K2_U06,
przekładu literackiego oraz przeprowadzić jego
PLI_K2_U07, PLI_K2_U08
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia jego
znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego, potraﬁ merytorycznie
argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułować wnioski, potraﬁ
zinterpretować współczesny polski tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, antropologicznym

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

egzamin pisemny,
zaliczenie

PLI_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych w formie pisemnej i ustnej na
poziomie z naciskiem na poprawność gramatyczną i leksykalną oraz poprawność
wymowy. Hörverstehen - rozumienie ze słuchu Podstawa: różne formy
audiowizualne ze źródeł niemieckojęzycznych Cel: - poszerzanie zasobu
słownictwa z polityki i gospodarki, ćwiczenia luźnych wypowiedzi i umiejętność
uczestnictwa w dyskusji, zintegrowane ćwiczenia wszystkich sprawności. rozumienie szerokiego zakresu trudnych, dłuższych tekstów słuchanych i
ćwiczenie dostrzegania w nich także znaczeń ukrytych, wyrażonych pośrednio.
Leseverstehen - rozumienie tekstów czytanych podstawa: testy prasowe i inne w
kontekście realioznawczym cel: - rozumienie szerokiego zakresu trudnych,
dłuższych tekstów pisanych i ćwiczenie dostrzegania w nich także znaczeń
ukrytych, wyrażonych pośrednio. - wypracowanie technik systematycznego
przyswajania, utrwalania i poszerzania słownictwa potocznego oraz stosowania
poznanych słów, zwrotów i wyrażeń w konwersacjach i dyskusjach na tematy z
życia codziennego. - rozwijanie kompetencji idiomatycznej. - praca ze
słownictwem z zastosowaniem różnych metod i struktur: hiperonimy, hiponimy,
synonimy, antonimy, homonimy, rodziny wyrazów, złożenia, kolokacja,
U1, K1
etymologia. Schreiben - pisanie Podstawa: ﬁlmy i teksty prasowe Cel: - rozwijanie
sprawności pisania, ćwiczenie luźnych wypowiedzi, uszczegółowienie zagadnień
gramatycznych. - ćwiczenie wyrażania pisemnego także znaczeń ukrytych,
wyrażonych pośrednio. Sprechen - mówienie rozwijanie kompetencji mówienia
jest zintegrowane z ww. sprawnościami. Cel: - formułowanie przez studenta
jasnych, dotyczących złożonych problemów wypowiedzi ustnych. - płynne,
precyzyjnie sformułowane, spontanicznie wypowiedzi studenta, także z użyciem
poznanej idiomatyki. - swobodne posługiwanie się przez studenta językiem
niemieckim w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych bądź
zawodowych. W ramach rozszerzania oraz utrwalania leksyki i gramatyki zajęcia
będą obejmowały następujące zagadnienia: - zwroty rzeczownikowoczasownikowe - wyrażenia idiomatyczne - specyﬁczne znaczenia i użycie
czasowników modalnych - zdania okolicznikowe różnego typu - konstrukcje
bezokolicznikowe i imiesłowowe - zdania z rozszerzoną przydawką - tryb
przypuszczający I, II - transformacje zdań w stylu nominalnym na zdania poboczne
i zdań pobocznych na styl nominalny - rekcja czasownika i przymiotnika czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone - szyk zdania.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin po uprzednim dopuszczeniu na podstawie kolokwiów i jednej
pracy/formy pisemnej (u każdego z prowadzących zajęcia) oraz
regularnej obecności i aktywności na zajęciach. Zaliczenie każdego
semestru student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany
przedmiot na podstawie co najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1
tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę
i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego
na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów,
zadanej im przez prowadzących zajęcia. Aby otrzymać zaliczenie całego
semestru, każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną
(min. 60% możliwych do zdobycia punktów). Aby zaliczyć dany rok
akademicki i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN
student musi zaliczyć zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy. W
przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego z dwóch
semestrów student nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego w
pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania
zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem
poprawkowym z PNJN, W przypadku nieuzyskania zaliczenia jak powyżej
student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza CAŁY ROK PNJN.
Egzamin kończący rok akademicki i uprawniający studenta do podjęcia
nauki na kolejnym roku jest egzaminem kompetencyjnym
sprawdzającym ogólną wiedzę językową na poziomie C1,
porównywalnym z danym poziomem biegłości językowej według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Stosownie do wymogów kształcenia akademickiego wymagania
stawiane studentom na egzaminach mogą różnić się/być wyższe od
wymagań wg. ESOKJ. Egzamin składa się z części pisemnej (max. 100
punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia
do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny składa
się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część,
student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały egzamin
pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich możliwych do
zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z
czterech części pod warunkiem napisania jej na min. 12 punktów. W
przypadku niespełnienia powyższych wymagań, studenci nie są
dopuszczeni do egzaminu ustnego i zdają ponownie CAŁY egzamin w
sesji poprawkowej. W przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu,
student powtarza w drugim terminie tylko tą część. W ramach jednych
30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student
ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin)
w semestrze. Zaliczenie stacjonarnie lub w razie konieczności zdalnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1/C2. Obecność obowiązkowa. W ramach jednych 30-godzinnych zajęć
prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w
semestrze.

Sylabusy
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Przekład meliczny w językach romańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.220.5cb094f85b14b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy kulturowej i literaturoznawczej z zakresu piosenki jako gatunku literackomuzycznego operującego na granicy kultury wysokiej i popularnej oraz usytuowanie przekładu piosenki
na szerszym tle przekładu melicznego, obejmującego takie dziedziny sztuki słowno-muzycznej jak operę, musical,
pieśń religijną, piosenkę poetycką. Celem zajęć jest także warsztatowe zmierzenie się z przekładem melicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w przekładoznawstwie; w
pogłębionym stopniu wybrane metody analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury; związki
zachodzące w przekładzie melicznym między
tradycjami muzycznymi różnych kręgów kulturowych
oraz kulturotwórczą rolę tłumaczenia; powiązania
ﬁlologii z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych; pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego; ma wiedzę
o instytucjach kultury i orientację we współczesnym
życiu kulturalnym Polski i krajów romańskich.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W07,
PLI_K2_W12, PLI_K2_W13

projekt, egzamin

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U18

projekt, egzamin

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przełożyć teksty o charakterze melicznym z języka
wiodącego na język polski, wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy; przy rozwiązywaniu
problemów w zakresie ﬁlologii potraﬁ integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych; rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego; wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka hiszpańskiego zgodnie
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2
dla języka hiszpańskiego; samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienia ustne w języku polskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu; w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie literatury i języka hiszpańskiego oraz
przekładoznawstwa oraz dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów, dokonać prezentacji opracowanych
zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod;
określić priorytety przy realizacji określonego zadania;
zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje oraz formułować krytyczne sądy; działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności; uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form;
przestrzegać etyki swojego zawodu i kierować się jej
zasadami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Miejsce piosenki w obiegu literackim i historii literatury.

W1

2.

2. Polscy autorzy, tłumacze piosenek i ich warsztat.

U1

3.

3. Poezja a piosenka.

W1, U1

4.

4. Opera. Musical.

W1

5.

5. Pieśń sakralna.

W1

6.

6. Piosenka w romańskim obszarze kulturowym: Francja i kraje francuskojęzyczne,
Hiszpania i Ameryka Łacińska, Włochy, Portugalia i Brazylia, Rumunia.

U1, K1

7.

7. Przekład meliczny wewnątrz nauki o przekładzie.

W1

8.

8. Warsztatowe wyzwania tłumacza piosenek.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji o jednym pieśniarzu z romańskiego obszaru
językowego oraz przekładu melicznego wybranej piosenki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Sylabusy
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Przekład literacki dla wydawnictwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.220.5cb095073e785.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom istnienia typowych problemów przekładowych oraz sposobów ich rozwiązywania.

C2

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii, praktyki i krytyki przekładu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zaliczeniu modułu student ma ogólną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładzie pisemnym oraz wiedzę
dotyczącą jego zasad i etapów; rozumie konieczność
PLI_K2_W01
metodycznego podejścia do przekładu oraz problemy
wynikające z pominięcia etapu wstępnego (analizy
tekstu wyjściowego) lub końcowego (weryﬁkacji tekstu
docelowego)

zaliczenie na ocenę

W2

ma świadomość kompleksowej natury języka i kultury
wyjściowej i docelowej, różnorodności odmian tego
języka na różnych obszarach jego występowania oraz
różnic międzykulturowych; zna różne rejestry ww.
języków

zaliczenie na ocenę

W3

zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji
różnych tekstów kultury powstałych we wspomnianych PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
językach

zaliczenie na ocenę

W4

zna i rozumie zasady funkcjonowania wydawnictwa
polskiego oraz zasady współpracy tłumacza
z wydawnictwem

PLI_K2_W11, PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W5

posiada wiedzę o instytucjach przyznających
najważniejsze nagrody literackie we Francji oraz
o polskim odpowiedniku jednej z nich: "Prix Goncourt choix polonais"

PLI_K2_W13

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz
różne źródła polskie i obcojęzyczne potraﬁ
wyszukiwać, analizować, wartościować,
selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać
informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji
i przekładu tekstów pisemnych o charakterze
literackim

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów
o charakterze literackim sformułowanych w języku
francuskim, w tym: potraﬁ identyﬁkować i analizować
problemy przekładowe obecne w tekście wyjściowym
oraz dobrać strategie i techniki pozwalające na ich
rozwiązanie, uwzględniając przeznaczenie tekstu oraz
funkcję, jaką ma pełnić w kulturze docelowej. Potraﬁ
rozpoznać gatunek, styl, rejestr i ton języka tekstu
wyjściowego i znaleźć dlań ekwiwalent w języku
docelowym; rozpoznać i przetłumaczyć chwyty
retoryczne (np. żart, ironia, zamierzony błąd itp.),
potraﬁ dobrać właściwą strategię i techniki
postępowania z elementami tekstu wyjściowego
takimi jak nazwy własne i realia kulturowe; potraﬁ
dobrać właściwą technikę postępowania w przypadku
braku ekwiwalentów w języku docelowym.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U16, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_W02

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

prawidłowej identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
związanych z wymaganiami stawianymi przez rynek
pracy; zna i stosuje zasady etyki zawodowej tłumacza

PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opcja o charakterze warsztatowym. Po wstępnych wyjaśnieniach teoretycznych
analiza i tłumaczenie krótkich fragmentów współczesnych powieści napisanych w
języku francuskim, dla dorosłych i dla młodzieży. Przekazanie informacji na temat
współpracy tłumacza z wydawnictwem oraz polskiego rynku wydawniczego. W
miarę możliwości wykład pracownika wydawnictwa lub innego specjalisty na
temat współpracy tłumacza z wydawnictwem (proponowanie tekstów do
tłumaczenia, wymogi w stosunku do tłumacza, korekta tłumaczenia).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie drobnych ćwiczeń
śródsemestralnych Analiza i przekład na język polski tekstu literackiego o
długości ok. 15 000 znaków Koordynator przedmiotu zastrzega sobie
możliwość zmiany formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz
zaliczenie na ocenę zmiany formy egzaminu ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na
stacjonarną oraz z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną w
odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację
lub weryﬁkację efektów uczenia się w sposób przewidziany wyjściowo w
sylabusie przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka francuskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Przekład literacki z języka portugalskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.220.5cd424b62c42f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów literackich z języka
portugalskiego na język polski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów
literackich umożliwiające wykonanie poprawnego
przekładu z języka portugalskiego na język polski.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych
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W2

zaawansowane techniki i strategie przekładu tekstów
literackich z języka portugalskiego na język polski.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

W3

w pogłębionym stopniu znaczenie relacji pomiędzy
literaturami różnych kręgów kulturowych, rolę
przekładu w tworzeniu kultury oraz związane z nim
fundamentalne dylematy, rolę instytucji kultury
we współczesnym życiu kulturalnym w Polsce oraz
w kręgu kulturowym języka portugalskiego oraz
społeczny wymiar pracy tłumacza.

PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11, PLI_K2_W13

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu literackiego
z języka portugalskiego na język polski.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

U2

przeprowadzić dogłębną analizę i interpretację tekstu
literackiego w celu dokonania jego poprawnego
przekładu; zidentyﬁkować zastosowany rejestr i ton
języka i znaleźć jego ekwiwalent w tradycji języka
docelowego; wybrać odpowiednią technikę
przekładową.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

U3

merytorycznie uzasadnić, z krytycznym
wykorzystaniem poglądów różnych autorów,
zastosowane przez siebie rozwiązania przekładowe
oraz formułować wnioski płynące z analizy
zrealizowanych działań przekładowych w zakresie
tłumaczenia pisemnego z języka portugalskiego
na język polski.

PLI_K2_U07

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

U4

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne,
porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat przekładu literackiego z języka
portugalskiego na język polski.

PLI_K2_U13

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

U5

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać posiadane
umiejętności w zakresie przekładu literackiego, mając
świadomość konieczności nieustannego dokształcania
się w ciągu całego życia zawodowego.

PLI_K2_U17

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania złożonych informacji.

PLI_K2_K01

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

K2

wzięcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego w jego bogactwie i różnorodności.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

K3

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form.

PLI_K2_K04

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

K4

przestrzegania etyki zawodu tłumacza pisemnego
i kierowania się jej zasadami.

PLI_K2_K05

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu literackiego z języka portugalskiego
na język polski.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
wykonanie zadań
przekładowych

Warunki zaliczenia przedmiotu
[1] Obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. W
przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek
opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez
prowadzącego w terminie do dwóch tygodni. Wymagana jest
obecność na co najmniej połowie spotkań. [2] Wykonanie
wszystkich zadań przekładowych. [3] Egzamin pisemny, na którym
obowiązuje następująca skala ocen: 0-60 pkt. - ocena
niedostateczna (2,0); 61-67 pkt. - ocena dostateczna (3,0); 68-74
pkt. - ocena dostateczna plus (3,5); 75-81 pkt. - ocena dobra (4,0);
82-88 pkt. - ocena dobra plus (4,5); 89-100 pkt. - ocena bardzo
dobra (5,0).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sylabusy
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Przekład I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.220.61dd73068eb0a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci poznają strategie i techniki tłumaczenia tekstów użytkowych z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

C2

Studenci analizują kryteria oceny tłumaczeń.

C3

Studenci odkrywają konwencje rządzące wybranymi kategoriami tekstów i ich rolą w procesie tłumaczenia.

C4

Celem dodatkowym zajęć jest zapoznanie słuchaczy z elementami stałymi przekładu na poziomie nazw własnych
i frazeologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, metody i teorie stosowane
w przekładoznawstwie.

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie
języka angielskiego; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności, historycznej
zmienności lub znaczenia tych uwarunkowań
w przekładzie.

PLI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury w kontekście przekładu.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

że język jest nośnikiem kultury.

PLI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W5

w pogłębionym stopniu rolę przekładu w tworzeniu
kultury oraz związane z nim fundamentalne dylematy,
rozumie społeczny wymiar pracy tłumacza oraz
podstawowe mechanizmy rządzące rynkiem
wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W6

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę

U1

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język angielski; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka angielskiego
na język polski.

PLI_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu z języka
polskiego na język angielski; dokonać poprawnego
przekładu tekstu z języka angielskiego na język polski.

PLI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i anglojęzyczne
oraz formułować krytyczne sądy.

PLI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod w kontekście
przekładu.

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U5

posługiwać się językiem wiodącym na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

PLI_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U6

określić priorytety przy realizacji określonego zadania
tłumaczeniowego.

PLI_K2_U15

zaliczenie na ocenę

U7

współdziałać w grupie.

PLI_K2_U16

zaliczenie na ocenę

U8

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
w zakresie przekładu.

PLI_K2_U17

zaliczenie na ocenę

U9

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
w kontekście przekładu.

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania etyki w pracy tłumacza
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych.

PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza i przekład tekstów informacyjnych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2

2.

Analiza i przekład tekstów instruktażowych i regulaminów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2

3.

Analiza i przekład tekstów popularno-naukowych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie tłumaczeń tekstów pragmatycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni znać zarówno język angielski jak i jezyk polski na na tyle zaawansowanym poziomie, by poradzić sobie z
przekladami użytkowych tekstów specjalistycznych i dokonac oceny istniejących tłumaczeń z jezyka angielskiego na polski o
odwrotnie.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru.

Sylabusy
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Przekład literacki - poezja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.220.61e01d900a2d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wyzwaniami przed jakimi staje tłumacz poezji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie konieczną
do wykonania przekładu tekstów poetyckich z języka
włoskiego na język polski

PLI_K2_W01

esej, egzamin

W2

student zna zaawansowane metody analizy
i interpretacji tekstów poetyckich umożliwiające
wykonanie poprawnego przekładu z języka włoskiego
na język polski

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

esej, egzamin

W3

student rozumie znaczenie przekładu dla kultury
narodowej, zna funkcję przekładu i jego społeczne
uwarunkowania; jest zorientowany w funkcjonowaniu
rynku wydawniczego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

esej, egzamin

U1

student potraﬁ stworzyć przekład tekstu poetyckiego
z języka włoskiego na język polski; posiada pogłębione
kompetencje językowe niezbędne w tłumaczeniu
tekstów literackich

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U09

esej, egzamin

U2

student potraﬁ skutecznie wyszukiwać, analizować,
selekcjonować i użytkować informacje niezbędne
w procesie w procesie przekładu poetyckiego
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne,

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06

esej, egzamin

U3

student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat przekładu poetyckiego argumentując
merytorycznie swoje poglądy oraz broniąc
stosowanych przez siebie rozwiązań przekładowych

PLI_K2_U07

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest skłonny oceniać i selekcjonować złożone
informacje konieczne do wykonania przekładu tekstów
poetyckiego z języka włoskiego na język polski.

PLI_K2_K01

esej, egzamin

K2

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności oraz znaczenia i roli
tłumaczy w procesie przekazywania i upowszechniania
tego dziedzictwa

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

esej, egzamin

K3

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
zawodu tłumacza pisemnego i kieruje się jej zasadami

PLI_K2_K05

esej, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie pracy semestralnej

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się literaturą teoretyczną na temat przekładu poetyckiego

W1, W2

2.

zidentyﬁkowanie trudności związanych z przekładem poetyckim

W2, U1, U2, K1

3.

analiza istniejącego przekładu polskiego wybranego włoskiego utwory
poetyckiego

W2, U2, U3

4.

próby przekładu na język polski wybranych dawnych oraz współczesnych włoskich
utworów poetyckich

W2, U1, K1, K3

5.

przekład tekstu literackiego w kontekście społeczno-historycznym

W3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, warsztaty tlumaczeniowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach: egzaminem z zajęć jest esej w postaci przekładu
wybranego tekstu z języka włoskiego na język polski wraz z komentarzem
lub krytyki wybranego przekładu literatury włoskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka włoskiego co najmniej na poziomie B2+

Sylabusy
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Przekład literacki - proza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.220.61e01d625424d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problemami dotyczącymi przekładu prozy i technikami tłumaczeniowymi stosowanymi
w przekładzie literackim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

308 / 458

W1

student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie konieczną
do wykonania przekładu tekstów prozatorskich
z języka włoskiego na język polski

PLI_K2_W01

esej, egzamin

W2

student zna zaawansowane metody analizy
i interpretacji tekstów prozatorskich umożliwiające
wykonanie poprawnego przekładu z języka włoskiego
na język polski

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

esej, egzamin

W3

student rozumie znaczenie przekładu dla kultury
narodowej, zna funkcję przekładu i jego społeczne
uwarunkowania; jest zorientowany w funkcjonowaniu
rynku wydawniczego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

esej, egzamin

U1

umie stworzyć przekład tekstu prozatorskiego z języka
włoskiego na język polski; posiada pogłębione
kompetencje językowe niezbędne w tłumaczeniu
tekstów literackich

PLI_K2_U02, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U09

esej, egzamin

U2

umie skutecznie wyszukiwać, analizować,
selekcjonować i użytkować informacje niezbędne
w procesie w procesie przekładu prozy literackiej
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne,

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

esej, egzamin

U3

umie porozumiewać się i dyskutować na temat
przekładu prozy literackiej argumentując
merytorycznie swoje poglądy oraz broniąc
stosowanych przez siebie rozwiązań przekładowych

PLI_K2_U07

esej, egzamin

K1

Student jest gotów do oceny i selekcjonowania
złożonych informacji koniecznych do wykonania
przekładu tekstów poetyckich z języka włoskiego
na język polski.

PLI_K2_K01

esej, egzamin

K2

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności oraz znaczenia i roli
tłumaczy w procesie przekazywania i upowszechniania
tego dziedzictwa

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

esej, egzamin

K3

Student jest gotów do przestrzegania etyki zawodu
tłumacza pisemnego i kieruje się jej zasadami

PLI_K2_K05

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie pracy semestralnej

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zidentyﬁkowanie trudności związanych z przekładem prozy literackiej

W1, W2

2.

analiza istniejącego przekładu polskiego wybranego fragmentu włoskiego utworu
literackiego prozą

W2, U2, U3

3.

próby przekładu na język polski wybranych dawnych oraz współczesnych włoskich
utworów prozą

U1, U3, K1, K3

4.

przekład tekstu literackiego w kontekście społeczno-historycznym

W3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach: egzaminem z zajęć jest esej w postaci przekładu
wybranego tekstu z języka włoskiego na język polski wraz z komentarzem
lub krytyki wybranego przekładu literatury włoskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka włoskiego na poziomie B+

Sylabusy
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Przekład literacki - teatr
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.220.61e01d79a18c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem zajęć jest zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi aspektami przekładu teatralnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie konieczną
do wykonania przekładu tekstów teatralnych z języka
włoskiego na język polski

PLI_K2_W01

esej, egzamin

W2

student zna i rozumie zaawansowane metody analizy
i interpretacji tekstów literackich umożliwiające
wykonanie poprawnego przekładu z języka włoskiego
na język polski

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

esej, egzamin

W3

student rozumie znaczenie przekładu dla kultury
narodowej, zna funkcję przekładu i jego społeczne
uwarunkowania; jest zorientowany w funkcjonowaniu
rynku wydawniczego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

esej, egzamin

U1

umie stworzyć przekład tekstu teatralnego z języka
włoskiego na język polski; posiada pogłębione
kompetencje językowe niezbędne w tłumaczeniu
tekstów literackich

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U09

esej, egzamin

U2

umie skutecznie wyszukiwać, analizować,
selekcjonować i użytkować informacje niezbędne
w procesie w procesie przekładu teatralnego
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne

PLI_K2_U04

esej, egzamin

U3

umie porozumiewać się i dyskutować na temat
przekładu teatralnego argumentując merytorycznie
swoje poglądy oraz broniąc stosowanych przez siebie
rozwiązań przekładowych

PLI_K2_U07

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny i selekcjonowania złożonych informacji
koniecznych do wykonania przekładu tekstów
teatralnych z języka włoskiego na język polski.

PLI_K2_K01

esej, egzamin

K2

przestrzegania etyki zawodu tłumacza pisemnego
i kierowania się jej zasadami

PLI_K2_K05

esej, egzamin

K3

uznania wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności oraz znaczenia i roli tłumaczy
w procesie przekazywania i upowszechniania tego
dziedzictwa.

PLI_K2_K02

esej, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie pracy semestralnej

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

specyﬁka tekstu teatralnego jako części znaku, jakim jest spektakl

W2, U2

2.

zidentyﬁkowanie trudności związanych z przekładem teatralnym

W1, U1, U3, K1

3.

próby przekładu na język polski wybranych dawnych oraz współczesnych włoskich
utworów teatralnych

W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

analiza istniejącego przekładu polskiego wybranego fragmentu włoskiego utworu
teatralnego

W1, W2, U3, K1, K2

5.

przekład tekstu literackiego w kontekście społeczno-historycznum

W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, warsztaty przekładowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach,egzamin w postaci eseju: przekładu wybranego
tekstu tekstu teatralnego z języka włoskiego na język polski z
komentarzem lub krytyka wybranego przekładu literatury włoskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka włoskiego co najmniej na poziomie B2+

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.2A0.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada wiedzę z zakresu polskiego oraz unijnego i międzynarodowego prawa
własności intelektualnej (prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej), z uwzględnieniem zasad
wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz
wykonywania działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły
odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego (m.in. plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów
w ramach dozwolonego użytku. Student zna zasady obrotu prawami własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa
autorskiego na poziomie krajowym oraz
międzynarodowym (w tym unijnym) z uwzględnieniem
wybranego orzecznictwa (dotyczącego aktualnych
sporów sądowych mających znaczenie praktyczne).

PLI_K2_W12

zaliczenie

PLI_K2_U04, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U18

zaliczenie

PLI_K2_K02, PLI_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu
prawa autorskiego oraz klasyﬁkować stany faktyczne
z którymi są łączone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw
w tym w internecie, w przypadku plagiatu; zasady
nabywania praw do dóbr niematerialnych).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

4

analiza aktów normatywnych

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne pojęcia prawa własności intelektualnej, typologia praw własności
intelektualnej, sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w
zakresie praw własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w
działalności badawczej, naukowej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność
organizacji, instytucji z zakresu własności intelektualnej; ogólne zasady ochrony
praw własności intelektualnej.

W1, K1

Sylabusy
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1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad
ochrony wybranych kategorii utworów, w tym utworów zależnych (tłumaczeń),
prac dyplomowych, opracowań naukowych,
2) podmiot prawa autorskiego (utwory współautorskie, utwory pracownicze)
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich (m.in. w internecie, plagiat)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji oraz działalności gospodarczej)
5) umowy z zakresu prawa autorskiego
6) zasady wykorzystywania praw własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory
przemysłowe, wynalazki, tajemnica przedsiębiorstwa) w sferze działalności
edukacyjnej oraz gospodarczej

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Przekład tekstów urzędowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.220.5cd42492b5556.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką angielskiego języka prawniczego oraz strategiami tłumaczenia dokumentów
urzędowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów urzędowych.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać poprawnego przekładu pisemnego
wybranych rodzajów tekstów urzędowych z języka
angielskiego na język polski oraz z języka polskiego
na język angielski.

PLI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszukiwania i oceniania informacji
potrzebnych przy tłumaczeniu tekstów urzędowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studenci analizują, najczęściej w wersjach paralelnych, te rodzaje dokumentów,
które są stosunkowo często tłumaczone w parze językowej polski-angielski.
Poznają zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych oraz strategie i
techniki przekładowe typowe dla tego typu tłumaczenia. Analizowane i
tłumaczone dokumenty to np. akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, świadectwa i
dyplomy, korespondencja urzędowa, pełnomocnictwa, wybrane rodzaje umów,
oświadczenie pod przysięgą, testament.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania: - regularna obecność na zajęciach (maksymalnie dwie
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione nieobecności) i przygotowanie się do nich - zdanie
testu zaliczeniowego (min. liczba punktów 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
biegła znajomość języka angielskiego i polskiego

Sylabusy
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Przekład tekstów humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.220.5cd4249104caf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności analizy tekstu. Zapoznanie studentów ze strategiami tłumaczenia tekstów
humanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów humanistycznych.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu
humanistycznego z języka polskiego na język
angielski; dokonać poprawnego przekładu tekstu
z języka angielskiego na język polski.

PLI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszukiwania i oceniania informacji
potrzebnych przy tłumaczeniu tekstów
humanistycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studenci przeprowadzają pragmatyczną i językową analizę tekstów. Tłumaczą
różne rodzaje tekstów z dziedzin humanistycznych, zarówno teksty samodzielne
(takie jak notka biograﬁczna, artykuł), jak i części większych publikacji
(streszczenie, podziękowania, wstęp, fragmenty rozdziałów). Ponadto redagują
prace innych tłumaczy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania: - regularna obecność na zajęciach (maksymalnie dwie
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione nieobecności) i przygotowanie się do nich - zdanie
testu zaliczeniowego (min. liczba punktów 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
biegła znajomość języka angielskiego i polskiego

Sylabusy
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Proza w przekładzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.220.5cd424912d1c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami praktyki przekładu literackiego

C2

Przeprowadzenie studentów przez cały proces samodzielnego przekładu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu podstawy i zasady
obowiązujące w pracy tłumacza literatury.

PLI_K2_W11, PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu sposoby rozpoznawania
i oceny twórczości pisarskiej w szerokim kontekście
kulturowym.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu kulturotwórczą rolę przekładu,
społeczny wymiar pracy tłumacza oraz podstawowe
mechanizmy rządzące rynkiem wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sporządzić poprawny przekład tekstu literackiego.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

przełożyć tekst prozatorski z języka angielskiego
na język polski

PLI_K2_U03, PLI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

funkcjonowania na rynku pracy jako tłumacz literatury. PLI_K2_K02, PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uczestnicy kursu realizują samodzielny projekt przekładowy, doskonaląc
umiejętność przekładu literackiego z języka angielskiego na polski. W
porozumieniu z prowadzącym wybierają tekst oryginalny, badają twórczość jego
autora/ki i jej recepcję w kulturze ojczystej i polskiej, antycypują i omawiają
spodziewane problemy przekładowe charakterystyczne dla wybranego tekstu. Z
pomocą prowadzącego obierają odpowiednie strategie przekładowe, optymalne
rejestry i techniki końcowej edycji tekstu. Równocześnie uczą się edycji przekładu
literackiego dokonując i omawiając prace innych studentów.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Co najmniej 60% za gotowy projekt przekładowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Współczesna literatura niemiecka (wybrane zagadnienia) 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.220.5ce2a402339ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z wybraną specjalizacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury, zna i rozumie /ma
pogłębioną świadomość znaczenia relacji pomiędzy
literaturami różnych kręgów kulturowych.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W10

egzamin
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

PLI_K2_U05

egzamin

U2

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

PLI_K2_U09

egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poszerzają horyzonty naukowe studentów, wprowadzając ich w
zagadnienia powiązane z wybraną specjalizacją magisterską. Uczestnicy kursu
przyswajają sobie odpowiednią terminologię naukową, prowadzą dyskusje na
tematy naukowe, stawiają własne tezy i bronią ich przy pomocy stosownych
argumentów.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. Zaliczenie w
formie stacjonarnej lub w razie konieczności w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość niemieckiego na poziomie C1+/C2, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Nowsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.220.5cd2d11b1baf1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentek i studentów w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne dla oceny i analizy
najnowszej literatury angielskojęzycznej

C2

Zapoznanie studentek i studentów z najnowszymi zjawiskami w obszarze literatury angielskojęzycznej (gatunki,
twórcy, itd.)

C3

Uświadomienie słuchaczkom i słuchaczom problemów związanych z procesami wydawniczymi, rynkiem literackim
i prawami rządzącymi recepcją współczesnej literatury angielskojęzycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny dotyczący współczesnej
literatury brytyjskiej

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu gatunki
współczesnej literatury brytyjskiej; zna podstawowe
terminy, tematykę, zjawiska, kategorie, metody
i techniki

PLI_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
powiązania współczesnej literatury brytyjskiej z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych

PLI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
znaczenie związków pomiędzy literatura
angielskojęzyczną a literaturami innych krajów
i kręgów kulturowych

PLI_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze

PLI_K2_U17

zaliczenie na ocenę

U2

student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie przedmiotu

PLI_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U3

student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz
interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs stanowi wprowadzenie do najnowszej literatury angielskojęzycznej. Autorski
wybór „najlepszych” powieści, które ukazały się w XXI wieku stanowić będzie
okazję do zastanowienia się nad tym, czy dzisiejsza literatura angielskojęzyczna
to nadal odnosząca sukcesy „fabryce prozy”. Różnorodne tematy, autorzy i
gatunki (powieść historyczna, postkolonialna, eksperymentalna, gejowska). Kurs
zaprasza także do zastanowienia się nad rolą kanonu, rynku wydawniczego i
nagród literackich.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dokonanie prezentacji i
zaliczenie na ocenę przedstawienie pracy pisemnej (esej krytyczny dotyczącej wybranej XXIwiecznej powieści)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Oferta dla słuchaczy studiów magisterskich Znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Literatura amerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.220.5cd2d11aed08d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest omówienie wybranych kwestii związanych z kształtowaniem się amerykańskiej tożsamości
na przykładzie wybranych utworów literackich, ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki poszczególnych
okresów historycznych oraz regionów geograﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego do analizy tekstów literackich; ma
pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat
kształtowania się amerykańskiej tożsamości,
ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki
omawianych okresów historycznych oraz regionów
geograﬁcznych.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

PLI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację tekstów literackich, z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia ich wpływu
na kształtowanie się amerykańskiej tożsamości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadom roli literatury amerykańskiej
w integracji społecznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka omawianych tekstów literackich posłuży jako kontekst historycznokulturowy dla rozważań nad rozwojem nowych kierunków i konwencji literackich,
prowokując jednocześnie do dyskusji o problemach psychologicznych,
kulturowych i historycznych. Wykorzystanie interdyscyplinarnej formuły badań
nad tekstem literackim pozwoli słuchaczom wyróżnić najważniejsze przemiany
świadomościowe widoczne w omawianych tekstach.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność obowiązkowa, uczestnictwo w dyskusji, test zaliczeniowy na
koniec semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs Historia literatury amerykańskiej, ogólna wiedza z zakresu kultury i historii USA, dobre umiejętności
interpretacji tekstów literackich

Sylabusy
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Teoria literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.220.5ca756e8e31a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z wybraną specjalizacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii
i metodologii stosowanych w literaturoznawstwie; ma
pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
niemieckiego; ma świadomość kompleksowej natury
języka niemieckiego, jego złożoności, historycznej
zmienności lub znaczenia tych uwarunkowań
w przekładzie; zna i rozumie w pogłębionym stopniu
kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii języka niemieckiego;
zna i rozumie rolę języka jako nośnika kultury oraz
znaczenie relacji pomiędzy literaturami różnych
kręgów kulturowych.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy; rozpoznać różne rodzaje
tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem
PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
zróżnicowanych metod; rozpoznać specyﬁkę przekładu
PLI_K2_U06
literackiego oraz przeprowadzić jego pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia jego
znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływanie społecznego,

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji,
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie studiowanej dziedziny

PLI_K2_U09, PLI_K2_U17

egzamin pisemny,
prezentacja

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji;
aktywnego współuczestnictwa w procesie integracji
PLI_K2_K01, PLI_K2_K03,
społecznej, świadom roli, jaką odgrywa w tym procesie
PLI_K2_K05
literatura; przestrzegania etyki swojego zawodu
i kierowania się jej zasadami

egzamin pisemny,
prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poszerzają horyzonty naukowe studentów, wprowadzając ich w
zagadnienia powiązane z wybraną specjalizacją magisterską. Uczestnicy kursu
przyswajają sobie odpowiednią terminologię naukową, prowadzą dyskusje na
tematy naukowe, stawiają własne tezy i bronią ich przy pomocy stosownych
argumentów.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia.
egzamin pisemny, prezentacja Zaliczenie może mieć formę stacjonarną lub w w razie
konieczności zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość niemieckiego na poziomie C1/C2, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Najnowsze literatury romańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.220.5cb094f7e9b17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w literaturach krajów romańskich, wybranymi autorami
i autorkami oraz polską recepcją najistotniejszych dzieł pisanych w językach romańskich po 1990 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
literaturoznawstwie, przekładoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych kultury krajów
romańskich. Student ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie,
przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach kultury krajów romańskich

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

egzamin

W2

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie interpretacji
i analizy tekstów kultury krajów romańskich, w tym
PLI_K2_W04, PLI_K2_W05
w zakresie zależności między tekstem oryginalnym
a przekładem

egzamin

W3

Student zna i rozumie tendencje w literaturze polskiej
w kontekście literatur romańskich; ma orientację
w życiu kulturalnym w Polsce i w krajach romańskich

PLI_K2_W08, PLI_K2_W13

egzamin

W4

Student ma pogłębioną świadomość relacji pomiędzy
literaturami romańskiego kręgu kulturowego
a literaturą polską i światową; ma pogłębioną wiedzę
dotyczącą specyﬁki przekładu i mechanizmów
wydawniczych w Polsce i krajach romańskiego kręgu
kulturowego

PLI_K2_W10, PLI_K2_W11

egzamin

U1

Student potraﬁ wyszukiwać i analizować informacje
dotyczące najnowszych literatur krajów romańskich
i formułować subiektywne sądy; potraﬁ analizować
i interpretować różne teksty kultury krajów
romańskich w odniesieniu do tła ich powstania
i funkcjonowania w macierzystym kontekście

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

egzamin

U2

Student potraﬁ argumentować merytorycznie
i formułować wnioski w zakresie literatur krajów
romańskich; potraﬁ integrować wiedzę z dziedziny
nauk humanistycznych

PLI_K2_U07, PLI_K2_U10

egzamin

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami
w kulturze krajów romańskich; jest gotów działać
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego krajów
romańskich oraz polskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przybliża studentom najważniejsze zjawiska w kulturach krajów romańskich
po 1990, prezentuje sylwetki autorów, najważniejsze dzieła, ośrodki twórcze,
festiwale, nagrody literackie, a także zwraca uwagę na polską recepcję tej
twórczości. Wykładowi towarzyszą dyskusje i analizy wybranych tekstów
literackich - prozy, poezji, dramatu i literatury eksperymentalnej (takich autorów
jak m.in. J. Saramago, G. Tavares, R. A. Branco, M. Couto, R. Saviano, P. Rumiz, C.
Magris, E. Ferrante, N. Iuga, M. Visniec, D. Lungu, A. Schiop, G. Naum, A.
Blandiana, D. Crudu, D. Coman, L. Braniste, J. Brossa, E. Vila-Matas, J. Marias, P.
Garcia Casado, B.M. Koltes, E. Hocquard, J. Egloﬀ, F. Beigbeder, V. Despentes, M.
Houellebecq, A. Mabanckou, E. Louis, D. Eribon)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin przeprowadzany w formie eseju samodzielnie sporządzanego
przez studentów w domu zgodnie z zaleceniami prowadzącego.
Studentka/student przystępuje do napisania eseju po zweryﬁkowaniu
przez prowadzącego obecności i aktywnego udziału w zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z eseju (min. 60%
punktów). Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany
formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy egzaminu
ze stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na stacjonarną oraz z pisemnej na
ustną lub z ustnej na pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności,
które uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów uczenia się w
sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Krytyka przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.220.5cb42a8942fb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy o metodach i problemach analizy przekładu - potrzebne
do opracowania pracy magisterskiej w zakresie przekładoznawstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych, w tym o wybranych
teoriach i metodologiach stosowanych
w przekładoznawstwie.

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

PLI_K2_U05, PLI_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury sformułowanych w języku portugalskim lub
polskim oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod z perspektywy problematyki przekładu oraz
w celu określenia ich miejsca w procesie rozwoju
przekładoznawstwa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznego selekcjonowania
informacji oraz działania na rzecz zachowania
różnorodności dziedzictwa kulturowego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zapoznanie się z e-podręcznikiem

15

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie eseju

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

konsultacje

1

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekład poetycki wg "Małego ale maksymalistycznego manifestu" St.
Barańczaka.

W1, W2, U1, K1

2.

Dosłowność w przekładzie stosownie do wymogów tekstu: możliwość, błąd czy
konieczność? Problem ortonimii.

W1, W2, U1, K1

3.

Problem czytelnika zaprojektowanego w przekładzie: jego domniemana wiedza o
realiach kulturowych JO i sposoby jej uzupełniania; zakładane upodobania
czytelnika i ewentualne manipulacje z tym związane

W1, W2, U1, K1

4.

Problem strategii przekładu

W1, W2, U1, K1

5.

Główne problemy tłumaczenia przysięgłego

W1, W2, U1, K1

6.

Procedury badawcze - krytyka tekstu przekładowego według Bermana

W1, W2, U1, K1

7.

Problem stylizacji w przekładzie

W1, W2, U1, K1

8.

Tłumaczenie Biblii - uwspółcześniać czy zachowywać "polski styl biblijny"?

W1, W2, U1, K1

9.

Tłumaczenie Biblii - problem eufemizacji i tłumaczenie "inkluzywne"

W1, W2, U1, K1

10.

Teoria polisystemów: przekład w kulturze przyjmującej

W1, W2, U1, K1

11.

Przekład intersemiotyczny : problemy adaptacji ﬁlmowej

W1, W2, U1, K1

12.

Figury przekładu na tle języka oryginału

W1, W2, U1, K1

13.

Figury przekładu na tle języka przekładu

W1, W2, U1, K1

14.

Teoria przekładu wobec postmodernistycznych „szkół lektury”: dekonstrukcja i
gender studies

W1, W2, U1, K1

15.

Dylematy ewaluacji przekładu

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin odbywa się w 2 fazach: 1. student dostarcza krótką (2-3
strony) pracę pisemną omawiającą dowolnie wybrany problem
egzamin pisemny / ustny
poruszany na wykładzie 2. egzamin ustny - student losuje 1
problem do omówienia

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie przedmiotu "Teoria przekładu"

Sylabusy
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Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.220.1588239300.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu kultury języka oraz stylistyki,
a także rozwijanie umiejętności praktycznych umożliwiających im operowanie środkami językowymi
z uwzględnieniem zróżnicowanych uwarunkowań aktu komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

mechanizmy powstawania najczęstszych błędów
leksykalno-semantycznych, składniowych
i frazeologicznych, a także wie, jak należy je poprawić.

PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

polskie zasady ortograﬁczne i interpunkcyjne (umie
wskazać różnice pomiędzy polską a angielską czy
niemiecką ortograﬁą i interpunkcją) oraz zasady
odmiany nazwisk polskich i obcych i innych trudnych
form ﬂeksyjnych w polszczyźnie; zna różne typy
zapożyczeń językowych, zjawisko mody językowej,
podstawowe wyznaczniki stylu publicystycznego,
retorycznego, naukowego i popularnonaukowego oraz
artystycznego.

PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę

U1

umiejętnie korzystać z różnych typów opracowań
o charakterze normotwórczym naukowej literatury
poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowania
poprawnościowe, poradnie internetowe i nowe
elektroniczne projekty leksykograﬁczne).

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U18

prace pisemne

U2

przygotować w języku polskim prace pisemne
(oryginalne lub będące tłumaczeniem) reprezentujące
konkretne gatunki stylistyczne (np. artykuł naukowy,
przemówienie, felieton/ tekst popularnonaukowy),
korzystając w tym celu z odpowiedniej literatury
przedmiotu; dostrzega różnorodność leksykalną
polszczyzny i umie korzystać z jej zasobów, a także
umie ocenić potrzebę i fortunność różnych typów
zapożyczeń, zmian semantycznych, innowacji
frazeologicznych itp.

PLI_K2_U07, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U18

prace pisemne

K1

podejmowania działań na rzecz podtrzymywania
i pielęgnowania bogactwa języka; rozumie wagę
i znaczenie zasad poprawności językowej, w tym
konwencji językowo-stylistycznych i kompozycyjnych.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

K2

podejmowania działań na rzecz doskonalenia swojego
warsztatu translatorskiego; rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju zawodowego.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konkretne zagadnienia poprawnościowe niezbędne w pracy tłumacza:
poprawność ﬂeksyjna (odmiana nazw własnych i osobowych, ﬂeksja rzeczowników
pospolitych, odmiana i użycie w zdaniu liczebników, składnia liczebników,
trudniejsze formy ﬂeksyjne), zasady poprawności ortograﬁcznej i interpunkcyjnej,
poprawność składniowa (trudności w konstruowaniu zdania, czyli postrzeganie
związków rządu i zgody, zastosowanie imiesłowowego równoważnika zdania,
skróty składniowe, rola szyku wyrazów w zdaniu, konstrukcje bezpodmiotowe).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Tworzywo wypowiedzi – słownictwo (treść i zakres wyrazu, właściwe i przenośne
znaczenie wyrazu, wyrazy wieloznaczne, równoznaczne i bliskoznaczne, wyrazy o
znaczeniu przeciwstawnym, neologizmy, zapożyczenia); zmiany leksykalne
współczesnej polszczyzny (wyrazy przestarzałe, słowa wychodzące z użycia, źle
rozumiane i mylone, szablon językowy i wyrazy modne); różne typy zapożyczeń
językowych ze szczególnym uwzględnieniem zapożyczeń z języka angielskiego;
poprawność frazeologiczna (typy błędów frazeologicznych), stylistyczna funkcja
frazeologizmów w tekście, motywacje frazeologizmów, zagadnienia łączliwości
leksykalnej; charakterystyka stylu publicystycznego, retorycznego, naukowego, a
także wybrane problemy stylu artystycznego (idiolekt, stylizacja itp.).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Polszczyzna w aspekcie kontrastywnym: charakterystyka wybranych polskich
kategorii gramatycznych (czas, aspekt, ﬂeksja itp.) na tle innych języków, różnice
w funkcjonowaniu imion, nazwisk, ich kolejności w wybranych językach, różnice
pomiędzy polskimi a angielskimi zasadami ortograﬁcznymi i interpunkcyjnymi,
wpływy języka angielskiego na leksykę i składnię polskiego tekstu, zjawiska
grzecznościowe współczesnych Polaków, zjawisko rozszerzania znaczenia słów
pod wpływem języka angielskiego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, prace
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, zajęcia w
semestrze letnim są kontynuacją zajęć prowadzonych w
semestrze zimowym. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
regularne przygotowywanie się do zajęć, aktywność na zajęciach,
zaliczenie na ocenę zadanych prac pisemnych. Spełnienie tych
wymagań umożliwia dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Sylabusy
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Tłumacz a rynek wydawniczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.220.1588239974.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką rynku wydawniczego, ze szczególnym naciskiem na rynek wydawniczy
w Polsce.

C2

Zapoznanie studentów z trybem współpracy z instytucjami: prywatnymi wydawnictwami, NGO, instytucjami
publicznymi, agencjami literackimi, a także podmiotami reprezentującymi te instytucje: redaktorami
nabywającymi, prowadzącymi, językowymi i technicznymi, a także agentami - w zakresie komercjalizacji
przekładu.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami prawnymi regulującymi współpracę tłumacza z podmiotami
współtworzącymi rynek książki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

346 / 458

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie system funkcjonowania rynku
wydawniczego w Polsce i w Europie, komercyjne
aspekty współpracy z instytucjami wydającymi
literaturę w przekładzie, główne wydawnictwa,
agencje literackie oraz wybrane instytucje zajmujące
się komercyjnym pozyskiwaniem tłumaczeń w celach
wydawniczych, podstawy prawa autorskiego,
programy stypendialne i grantowe pozwalające
na uzyskiwanie doﬁnansowań wykonywanej pracy.

PLI_K2_W13

zaliczenie na ocenę, esej

PLI_K2_U15, PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę, esej

Student jest gotów do kompetentnej komunikacji
z ewentualnym pracodawcą w celu nawiązania
komercyjnej współpracy, potraﬁ przedstawić wyniki
PLI_K2_K01, PLI_K2_K05
swojej pracy przekładowej w sposób klarowny i zgodny
normami wydawniczymi.

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ nawiązać współpracę z wydawnictwem
lub innym podmiotem prowadzącym działalność
wydawniczą, zaprezentować potencjalnemu
pracodawcy efekty swojej pracy przekładowej przy
zachowaniu odpowiednich standardów edytorskich
i merytorycznych, krytycznie odnieść się
do dokumentów regulujących warunki współpracy
z wydawnictwem,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Struktura polskiego rynku wydawniczego. Wydawnictwa i agencje literackie.

W1, U1, K1

2.

Zasady współpracy między autorem, redaktorem a tłumaczem.

W1, U1, K1

3.

Prawne aspekty pracy tłumacza - współpraca z wydawcami i podstawy prawa
autorskiego.

W1, U1, K1

4.

Redakcja przekładu - merytoryczne aspekty współpracy z wydawcą i redaktorem.

W1, U1, K1

5.

Wprowadzanie przekładu na polski rynek wydawniczy - literatury peryferyjne,
języki mniejszości.

W1, U1, K1

6.

Pozyskiwanie doﬁnansowań i system stypendialny w pracy tłumacza.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, przedstawienie
pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów teoretycznych oraz publicystycznych. Obecność
na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Potworność przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.220.1588239905.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat historii przekładu oraz wybranych zagadnień
przekładoznawczych. Studenci zapoznają się z terminologią stosowaną w teorii i krytyce przekładu. Kurs
przygotowuje studentów do podejmowania samodzielnej krytyki przekładu w oparciu o wypracowane kryteria
oceny jakości tłumaczenia, biorące pod uwagę takie zmienne jak osoba odbiorcy docelowego, kontekst czy
strategie translatorskie tłumacza/ki. Szczególną uwagę w ramach kursu zwraca się na uwarunkowania
historyczne i kulturowe towarzyszące recepcji przekładu. Przekład jako zjawisko kulturowe analizowany jest
w oparciu o zmienne przekonania dotyczące kwestii podobieństwa i odstępstwa od językowej i kulturowej normy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie najważniejsze nowe osiągnięcia
w zakresie przekładoznawstwa.

PLI_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W2

Student zna i rozumie strategie i techniki przekładu,
ich historyczne uwarunkowania oraz przemiany, jakim
podlegają.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W04, PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę, esej

W3

Student zna i rozumie metody analizy tekstów kultury
i pojmuje ich współzależności z teorią i praktyką
przekładu.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej

PLI_K2_U02, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować wybrane teksty kultury
z wykorzystaniem narzędzi przekładoznawczych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny poznawanych
treści.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W trakcie zajęć studenci pogłębiają znajomość terminologii stosowanej w teorii i
krytyce przekładu, która nie występuje w poetyce stosowanej do opisu oryginału,
a odnosi się to sposobu istnienia i funkcjonowania dzieła tłumaczonego
(obejmującą m.in. problemy przekładalności i nieprzekładalności, pojęcia serii
przekładowej, ekwiwalencji, intertekstualności); treści te są następnie
wykorzystywane w analizie i interpretacji istniejących przekładów. Kurs
przygotowuje studentów do podejmowania samodzielnej krytyki przekładu w
oparciu o wypracowane kryteria oceny jakości tłumaczenia biorące pod uwagę
takie zmienne jak osoba odbiorcy docelowego, kontekst czy strategie
translatorskie tłumacza/ki. Zajęcia mają charakter po części praktyczny: poznane
W1, W2, W3, U1, K1
narzędzia stosowane w krytyce przekładowej są wykorzystywane w analizie i
krytyce gotowych przekładów uwzględniającej poszukiwanie alternatywnych
rozwiązań translatorskich, a mają przyczyniać się do poszerzania repertuaru
umiejętności ogólnych wchodzących w zakres kompetencji translatorskiej (analiza,
korekta, redakcja tłumaczenia). Materiał omawiany jest w oparciu o następujące
bloki tematyczne: 1. Potworność w kulturze/ kultura translacyjna. 2. Potworność w
literaturze. 3. Potworność języka. 4. Przemoc w przekładzie. 5-6. Potworna
generacja: serie przekładowe. 7-8. Przekład a postkolonializm. 9-10. Przekład a
płeć kulturowa. 11. Między mimesis a mimikrą: strategie przekładowe. 12-14.
Potworność w przekładzie. 15. Zadania tłumacza/tłumaczki: podsumowanie

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do aktywnego udziału w zajęciach oraz
przygotowania eseju na temat wybranej lektury i pracy
zaliczenie na ocenę, esej zaliczeniowej. Dopuszczalna jest jedna nieobecność; w razie
większej liczby nieobecności wymagana jest indywidualna rozmowa
z prowadzącą w czasie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej terminologii przekładoznawczej.

Sylabusy
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Tłumaczenie tekstów literackich II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.220.5cd424641027d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają za cel rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska z zakresu
języka niemieckiego; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności, historycznej
zmienności oraz znaczenia tych uwarunkowań
w przekładzie.

PLI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

PLI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

współzależności między wybranymi metodami analizy
i interpretacji tekstów kultury a teorią i praktyką
przekładu.

PLI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

rolę przekładu w tworzeniu kultury oraz związane
z nim fundamentalne dylematy, rozumie społeczny
wymiar pracy tłumacza oraz podstawowe mechanizmy
rządzące rynkiem wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

U1

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język niemiecki; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka niemieckiego
w ramach wybranej ścieżki na język polski.

PLI_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu z języka
polskiego na język wiodący; dokonać poprawnego
przekładu tekstu z języka wiodącego na język polski.

PLI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

rozpoznać specyﬁkę przekładu literackiego oraz
przeprowadzić jego pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia jego znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U4

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

PLI_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie

PLI_K2_U16

zaliczenie na ocenę

U6

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego

PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

do uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze.

PLI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

do przestrzegania etyki w pracy tłumacza
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych.

PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Na zajęciach omówiona zostanie specyﬁka przekładu tekstów literackich i typowe
trudności z nim związane. Zajęcia składają się z części wprowadzającej, w ramach
której przedstawione zostaną wybrane prace teoretyczne poświęcone przekładowi
literackiemu oraz wybrane podejścia ogólne, pozwalające lepiej zrozumieć
fenomen przekładu tekstów literackich. Głównym celem kursu będzie jednak
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
praktyka przekładu, tzn. analiza przygotowawcza oraz tłumaczenie wybranych
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
tekstów literackich - zarówno indywidualne jak i z podziałem na małe grupy.
K3
Ćwiczony będzie przekład zarówno z j. niemieckiego na j. polski. jak i z j. polskiego
na j. niemiecki. Tłumaczyć będziemy wybrane teksty liryczne, epickie oraz
fragmenty dramatyczne. Przewiduje się też tłumaczenie nieprzełożonych dotąd na
j. polski wybranych esejów oraz tekstów literaturoznawczych i kulturoznawczych.
W ramach zajęć możliwe będą również spotkania z tłumaczami literatury.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. Zależnie od
zaliczenie na ocenę okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomośc języka niemieckiego na poziomie C1+/C2, obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.220.1588239300.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu kultury języka oraz stylistyki,
a także rozwijanie umiejętności praktycznych umożliwiających im operowanie środkami językowymi
z uwzględnieniem zróżnicowanych uwarunkowań aktu komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

mechanizmy powstawania najczęstszych błędów
leksykalno-semantycznych, składniowych
i frazeologicznych, a także wie, jak należy je poprawić.

PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

polskie zasady ortograﬁczne i interpunkcyjne (umie
wskazać różnice pomiędzy polską a angielską czy
niemiecką ortograﬁą i interpunkcją) oraz zasady
odmiany nazwisk polskich i obcych i innych trudnych
form ﬂeksyjnych w polszczyźnie; zna różne typy
zapożyczeń językowych, zjawisko mody językowej,
podstawowe wyznaczniki stylu publicystycznego,
retorycznego, naukowego i popularnonaukowego oraz
artystycznego.

PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W09

zaliczenie na ocenę

U1

umiejętnie korzystać z różnych typów opracowań
o charakterze normotwórczym naukowej literatury
poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowania
poprawnościowe, poradnie internetowe i nowe
elektroniczne projekty leksykograﬁczne).

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U18

prace pisemne

U2

przygotować w języku polskim prace pisemne
(oryginalne lub będące tłumaczeniem) reprezentujące
konkretne gatunki stylistyczne (np. artykuł naukowy,
przemówienie, felieton/ tekst popularnonaukowy),
korzystając w tym celu z odpowiedniej literatury
przedmiotu; dostrzega różnorodność leksykalną
polszczyzny i umie korzystać z jej zasobów, a także
umie ocenić potrzebę i fortunność różnych typów
zapożyczeń, zmian semantycznych, innowacji
frazeologicznych itp.

PLI_K2_U07, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U18

prace pisemne

K1

podejmowania działań na rzecz podtrzymywania
i pielęgnowania bogactwa języka; rozumie wagę
i znaczenie zasad poprawności językowej, w tym
konwencji językowo-stylistycznych i kompozycyjnych.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

K2

podejmowania działań na rzecz doskonalenia swojego
warsztatu translatorskiego; rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju zawodowego.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

prace pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konkretne zagadnienia poprawnościowe niezbędne w pracy tłumacza:
poprawność ﬂeksyjna (odmiana nazw własnych i osobowych, ﬂeksja rzeczowników
pospolitych, odmiana i użycie w zdaniu liczebników, składnia liczebników,
trudniejsze formy ﬂeksyjne), zasady poprawności ortograﬁcznej i interpunkcyjnej,
poprawność składniowa (trudności w konstruowaniu zdania, czyli postrzeganie
związków rządu i zgody, zastosowanie imiesłowowego równoważnika zdania,
skróty składniowe, rola szyku wyrazów w zdaniu, konstrukcje bezpodmiotowe).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Tworzywo wypowiedzi – słownictwo (treść i zakres wyrazu, właściwe i przenośne
znaczenie wyrazu, wyrazy wieloznaczne, równoznaczne i bliskoznaczne, wyrazy o
znaczeniu przeciwstawnym, neologizmy, zapożyczenia); zmiany leksykalne
współczesnej polszczyzny (wyrazy przestarzałe, słowa wychodzące z użycia, źle
rozumiane i mylone, szablon językowy i wyrazy modne); różne typy zapożyczeń
językowych ze szczególnym uwzględnieniem zapożyczeń z języka angielskiego;
poprawność frazeologiczna (typy błędów frazeologicznych), stylistyczna funkcja
frazeologizmów w tekście, motywacje frazeologizmów, zagadnienia łączliwości
leksykalnej; charakterystyka stylu publicystycznego, retorycznego, naukowego, a
także wybrane problemy stylu artystycznego (idiolekt, stylizacja itp.).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Polszczyzna w aspekcie kontrastywnym: charakterystyka wybranych polskich
kategorii gramatycznych (czas, aspekt, ﬂeksja itp.) na tle innych języków, różnice
w funkcjonowaniu imion, nazwisk, ich kolejności w wybranych językach, różnice
pomiędzy polskimi a angielskimi zasadami ortograﬁcznymi i interpunkcyjnymi,
wpływy języka angielskiego na leksykę i składnię polskiego tekstu, zjawiska
grzecznościowe współczesnych Polaków, zjawisko rozszerzania znaczenia słów
pod wpływem języka angielskiego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, zajęcia w
semestrze letnim są kontynuacją zajęć prowadzonych w
semestrze zimowym. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
zaliczenie na ocenę, prace regularne przygotowywanie się do zajęć, aktywność na zajęciach,
pisemne
zaliczenie na ocenę zadanych prac pisemnych. Spełnienie tych
wymagań umożliwia dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie w formie stacjonarnej lub w razie konieczności w formie
zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.2C0.5cd961f0c9149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C2
(zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ), z uwzględnieniem specyﬁki dyskursu akademickiego. Kurs
ma na celu w szczególności: (1) dalsze doskonalenie zaawansowanych umiejętności czytania, analizowania
i syntetyzowania tekstów akademickich o wysokim stopniu trudności, (2) rozwijanie umiejętności tworzenia
i redagowania tekstów o charakterze akademickim na poziomie zbliżonym do kompetencji wykształconych
rodzimych użytkowników języka angielskiego, (3) doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu w zakresie
obejmującym różne odmiany i akcenty języka angielskiego, (4) doskonalenie i utrwalanie umiejętności
posługiwania się zaawansowanymi strukturami gramatycznymi, związkami frazeologicznymi oraz słownictwem
na poziomie C2, (5) pogłębianie znajomości realiów kulturowych krajów anglojęzycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

język angielski w zakresie słownictwa, frazeologii oraz
struktur gramatycznych na poziomie C2, w tym tych
charakterystycznych dla stylu formalnego, jego
rozmaite style i rejestry oraz w pogłębionym stopniu
konwencje stosowane w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i naukowych.

PLI_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyrażać opinię i uczestniczyć w dyskusji na temat
zagadnień poruszanych w anglojęzycznych
publikacjach prasowych i akademickich.

PLI_K2_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

PLI_K2_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U3

potraﬁ swobodnie wypowiadać się w języku angielskim
PLI_K2_U12
na wybrane tematy

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści we współczesnych
publikacjach publicystycznych i akademickich.

PLI_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

45

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs doskonali umiejętność rozumienia idei zawartych w złożonych tekstach i w
wypowiedziach ustnych oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych i
pisemnych na poziomie C2 (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).

Kurs poszerza posiadane umiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy, a także doskonali sprawności niezbędne do przygotowania
dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych o charakterze zarówno akademickim
jak i ogólnym, na poziomie kompetencji porównywalnym do rodzimych
użytkowników języka angielskiego. Kurs poszerza także słownictwo i ugruntowuje
znajomość zaawansowanych struktur gramatycznych i związków frazeologicznych
(poziom C2) oraz zapoznaje studentów z odmianami języka angielskiego.
Na II roku kurs kładzie szczególny nacisk na:
zapewnienie uczestnikom kontekstowej praktyki językowej w różnych rejestrach,
dostosowanej do zróżnicowanych celów komunikacyjnych;
rozwijanie zakresu leksykalnego oraz znajomości i umiejętności wykorzystania
szerokiej gamy środków stylistycznych;
poszerzanie znajomości różnorodnych konwencji pisarskich współczesnego języka
angielskiego poprzez pracę z różnymi rodzajami tekstów;
podnoszenie świadomości zagadnień kulturowych i językowych w świecie
anglojęzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem różnych odmian języka
angielskiego;
zapoznanie uczestników z różnymi dialektami i akcentami języka angielskiego, a
także rozwijanie umiejętności rozróżniania ich i lokalizowania według kraju i/lub
regionu.

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (III oraz IV) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze IV, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się
z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.
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Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (III oraz IV) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze IV, a następnie egzaminem końcowym.
Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części
pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem
uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie
minimum 60% wartości punktowej z każdej części składowej
egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu
semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny udział w
zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów cząstkowych
przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i
wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich
wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1+ (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Przekład II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język angielski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJAngS.240.61dd7812d5288.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci poznają strategie i techniki tłumaczenia tekstów użytkowych z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

C2

Studenci analizują kryteria oceny tłumaczeń.

C3

Studenci odkrywają konwencje rządzące wybranymi kategoriami tekstów i ich rolą w procesie tłumaczenia.

C4

Celem dodatkowym zajęć jest zapoznanie słuchaczy z elementami stałymi przekładu na poziomie nazw własnych
i frazeologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, metody i teorie stosowane
w przekładoznawstwie.

PLI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie
języka angielskiego; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności, historycznej
zmienności lub znaczenia tych uwarunkowań
w przekładzie.

PLI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury w kontekście przekładu.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

że język jest nośnikiem kultury.

PLI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W5

w pogłębionym stopniu rolę przekładu w tworzeniu
kultury oraz związane z nim fundamentalne dylematy,
rozumie społeczny wymiar pracy tłumacza oraz
podstawowe mechanizmy rządzące rynkiem
wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W6

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

zaliczenie na ocenę

U1

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język angielski; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka angielskiego
na język polski.

PLI_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu z języka
polskiego na język angielski; dokonać poprawnego
przekładu tekstu z języka angielskiego na język polski

PLI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz PLI_K2_U04
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U4

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod w kontekście
przekładu.

PLI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U5

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

PLI_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U6

określić priorytety przy realizacji określonego zadania
tłumaczeniowego.

PLI_K2_U15

zaliczenie na ocenę

U7

współdziałać w grupie.

PLI_K2_U16

zaliczenie na ocenę

U8

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
w zakresie przekładu.

PLI_K2_U17

zaliczenie na ocenę

U9

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

zaliczenie na ocenę

K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
w kontekście przekładu.

PLI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania etyki w pracy tłumacza
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych.

PLI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza i tłumaczenie tekstó w geograﬁczno-turystycznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2

2.

Analiza i tłumaczenie tekstó w kulturowo-turystycznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2

3.

Analiza i tłumaczenie tekstó w prasowo-społecznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie tłumaczeń tekstów pragmatycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni znać zarówno język angielski jak i jezyk polski na na tyle zaawansowanym poziomie, by poradzić sobie z
przekladami użytkowych tekstów specjalistycznych i dokonac oceny istniejących tłumaczeń z jezyka angielskiego na polski o
odwrotnie.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.2C0.5cb09502bf7b8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształcenie i rozwijanie praktycznych umiejętności posługiwania się współczesnym językiem hiszpańskim
w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, wypowiadania się w mowie oraz piśmie
na poziomie C1+/C2 (według standardów ESOKJ).

C2

Wzbogacanie znajomości zasobów leksykalnych umożliwiających precyzyjne porozumiewanie się na poziomie
językowym C1+/C2, na tematy określone przez standardy ESOKJ dla tego poziomu oraz tematy związane
z bieżącymi realiami krajów hiszpańskojęzycznych.

C3

Pogłębianie znajomości różnych rejestrów języka hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka
akademickiego.

C4

Rozwijanie umiejętności dłuższych wystąpień ustnych, w tym prezentacji konkretnych zagadnień, między innymi
z dziedziny ﬁlologii.

C5

Kształcenie umiejętności uczestniczenia w dyskusji, w tym o charakterze akademickim. Zapoznanie studentów
ze strategiami obrony w dyskursie ustnym i ćwiczenie tych strategii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
kompleksową naturę języka hiszpańskiego i wie, jak
osiągać logiczną i językową poprawność wyrażania
własnych myśli i poglądów, konstruowania sądów
i opinii oraz zna różne rejestry języka hiszpańskiego,
w tym rejestr języka akademickiego.

PLI_K2_W02

zaliczenie, Ocena ciągła
na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U11

zaliczenie, Ocena ciągła
na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U12

zaliczenie, Ocena ciągła
na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U01

zaliczenie, Ocena ciągła
na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Sylabusy

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka hiszpańskiego (poziom C1+/C2
według standardów ESOKJ).

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku hiszpańskim na wybrany temat;

Student potraﬁ przygotować w języku hiszpańskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury (w tym również prace mające znamiona
tekstu naukowego).
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U4

U5

U6

Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu
i redagowania tekstów lub komunikatów ustnych
w języku hiszpańskim o charakterze ogólnym.

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania.

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

PLI_K2_U03

Ocena ciągła na
podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U15

zaliczenie, Ocena ciągła
na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_U16

Ocena ciągła na
podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_K01

zaliczenie, Ocena ciągła
na podstawie
uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

PLI_K2_K04

Ocena ciągła na
podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach,
przygotowania do zajęć
oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania
informacji oraz formułowania krytycznych sądów
i zasięgania opinii ekspertów.

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

17

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

25

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

3

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

przygotowanie do zajęć

8

przygotowanie referatu

7

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs języka hiszpańskiego na poziomie II roku studiów II stopnia jest kursem
języka specjalistycznego (język dyskursu akademickiego w zakresie ﬁlologii); jego
celem jest wsparcie procesu tworzenia prac magisterskich oraz przygotowanie
studentów do ich obrony. Z tego też powodu sprawnościami, wokół których
koncentruje się struktura kursu, są:
- analiza tekstu naukowego,
- umiejętność tworzenia i korekty tekstu pisanego o charakterze naukowym z
dziedziny ﬁlologii (streszczenia artykułów z literaturoznawstwa lub
językoznawstwa, przytaczanie poglądów różnych autorów, synteza poglądów,
wartościowanie, polemika w tekście naukowym, itp.),
- planowanie wypowiedzi ustnej,
- strategie obrony w dyskursie ustnym (II semestr).
W toku kursu wykorzystuje się podręczniki stylistyki hiszpańskiej, autentyczne
teksty naukowe oraz teksty o tematyce poprawnościowej, jednak podstawowym
materiałem, w oparciu o który odbywają się zajęcia, są fragmenty powstających
równolegle własnych prac magisterskich studentów.

1.

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2

Dodatkowo w trakcie zajęć rozmawia się o sytuacji bieżącej krajów
hiszpańskojęzycznych, rozbudowując niezbędne w tym celu zasoby leksykalne.
ZAKRES GRAMATYCZNY:
Brak odrębnych zajęć z gramatyki. W trakcie dyskusji nad przedstawianymi
fragmentami prac magisterskich diagnozuje się ewentualne problemy
poszczególnych studentów, którzy rozwiązują je w drodze pracy indywidualnej.
ZAKRES LEKSYKALNY:
Słownictwo charakterystyczne dla dyskursu akademickiego. Sposoby
wprowadzania cytatów, przytaczania opinii, powoływania się na poglądy innych
autorów. Łączniki stosowane w tekstach naukowych. Analiza najczęściej
spotykanych w pracach magisterskich błędów leksykalnych.
Słownictwo związane z wydarzeniami bieżącymi.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Ocena ciągła na podstawie
uczestnictwa i aktywności na
zajęciach, przygotowania do
zajęć oraz realizacji
obowiązkowych zadań
domowych.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o obecność na zajęciach oraz aktywne w
nich uczestnictwo. Studenci zobowiązani są przygotowywać
na zajęcia wskazane materiały, zgodnie ze wskazówkami
prowadzącego. W pierwszym semestrze (styczeń)
obowiązkowe jest przedłożenie fragmentu przygotowywanej
pracy magisterskiej (10-15 str, nie musi to być pierwszy
rozdział) lub alternatywnie tekstu paralelnego tej samej
objętości, o tematyce ustalonej z prowadzącym. Koordynator
przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany formy
kształcenia ze stacjonarnej na zdalną w odpowiedzi na
okoliczności zewnętrzne, które uniemożliwiałyby realizację
lub weryﬁkację efektów uczenia się w sposób przewidziany
wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie, Ocena ciągła na
podstawie uczestnictwa i aktywności
na zajęciach, przygotowania do
zajęć oraz realizacji obowiązkowych
zadań domowych.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o obecność na zajęciach oraz
aktywne w nich uczestnictwo. W drugim semestrze
obowiązkowe jest wygłoszenie prezentacji ustnej
dotyczącej realizowanego tematu badawczego.
Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość
zmiany formy kształcenia ze stacjonarnej na zdalną w
odpowiedzi na okoliczności zewnętrzne, które
uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów
uczenia się w sposób przewidziany wyjściowo w
sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przyjęcia do grupy jest zdanie egzaminu z przedmiotu Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I (studia II
stopnia). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności
nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka włoskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.2C0.5cb0972003c69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C2 w celu rozwoju kompetencji
komunikacyjnej studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu kompleksową
naturę języka włoskiego i wie, jak osiągać logiczną
i językową poprawność wyrażania własnych myśli
i poglądów, konstruowania sądów i opinii oraz zna
różne rejestry języka włoskiego, w tym rejestr języka
akademickiego

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W13

zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_U01, PLI_K2_U02,
PLI_K2_U03, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U12, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U14, PLI_K2_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka włoskiego (poziom C1+/C2 według
standardów ESOKJ), potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku włoskim na wybrany temat, posiada
umiejętność przygotowania w języku włoskim różnych
prac pisemnych o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszących się do różnych
dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających
znamiona tekstu naukowego).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania, analizowania, oceniania
i selekcjonowania informacji oraz formułowania
krytycznych sądów.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o różne rodzaje materiałów (teksty prasowe,
wideo, piosenki, blogi), dotyczące różnych dziedzin związanych z szeroko pojętym
światem kultury. Ćwiczenia przewidują aktywny udział studentów poprzez
indywidualną prezentację tekstów i dyskusję, w której prowadzący zajęcia
W1, U1, K1
przyjmuje rolę koordynatora i przewodnika i wspomaga tworzenie komunikatów
ustnych. Szczególną uwagę poświęca się na poprawę typowych błędów zarówno w
piśmie, jak i w mowie.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Student uzyskuje zaliczenie III i IV
semestru na podstawie obecności na zajęciach (maksymalnie 2
nieobecności na każde 30 godzin zajęć), aktywności na zajęciach
(wykonywanie prac domowych, zabieranie głosu w dyskusjach) oraz
pozytywnych ocen ze sprawdzianów śródrocznych.

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Student uzyskuje zaliczenie III i IV
semestru na podstawie obecności na zajęciach (maksymalnie 2
nieobecności na każde 30 godzin zajęć), aktywności na zajęciach
(wykonywanie prac domowych, zabieranie głosu w dyskusjach) oraz
pozytywnych ocen ze sprawdzianów śródrocznych.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze. Zaliczenie na podstawie obecności,
uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka francuskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.2C0.5cb094eea836d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ugruntowanie kompetencji w zakresie języka francuskiego na poziomie C2

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka
francuskiego i wie, jak osiągać logiczną i językową
poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów,
konstruowania sądów i opinii oraz zna różne rejestry
języka francuskiego, w tym rejestr języka
akademickiego

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05,
PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07,
PLI_K2_W08,
PLI_K2_W09,
PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11, PLI_K2_W12

zaliczenie

PLI_K2_U01, PLI_K2_U02,
PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U05, PLI_K2_U06,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11

zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K03, PLI_K2_K04,
PLI_K2_K05

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka francuskiego (poziom C1+/C2
według standardów ESOKJ);potraﬁ samodzielnie
przygotować i przedstawić różnego rodzaju
wystąpienia ustne w języku francuskim na wybrany
temat;potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role;posiada umiejętność
przygotowania w języku francuskim różnych prac
pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w
tym również prac mających znamiona tekstu
naukowego);posiada kompetencje potrzebne
do przekładu i redagowania tekstów lub komunikatów
ustnych w języku francuskim o charakterze ogólnym;
potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego
zadania;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wyszukiwania, analizy, oceny
i selekcjonowania informacji oraz formułowania
krytycznych sądów; uczestnictwa w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
0.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Semestr zimowy: tworzenie tekstu naukowego
-przygotowanie i przedstawienie na zajęciach samodzielnej analizy uprzednio
uzgodnionego z prowadzącym tekstu naukowego z zakresu literaturoznawstwa lub
językoznawstwa
- napisanie i złożenie krótkiego tekstu na ustalony wcześniej temat, spełniającego
kryteria tekstu naukowego

1.

W1, U1, K1
Semestr letni: zajęcia praktyczne z wypowiedzi pisemnej
- przedstawienie na zajęciach gotowych części pracy magisterskiej każdego
studenta albo części z nich albo innej pracy tego samego typu
- projekcja tych prac i wspólna próba stworzenia jak najlepszego tekstu
- reﬂeksja w parach nad znalezieniem najlepszego tekstu
- indywidualne spotkanie z nauczycielem w celu ustalenia deﬁnitywnego
brzmienia problematycznych fragmentów

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie i oddanie w terminie prac
pisemnych
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach; oddanie ostatecznej wersji językowej pracy
magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach i znajomość języka francuskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka portugalskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.2C0.5cb42a89cc4b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu kompleksową
naturę języka portugalskiego i wie, jak osiągać
logiczną i językową poprawność wyrażania własnych
PLI_K2_W02
myśli i poglądów, konstruowania sądów i opinii oraz
zna różne rejestry języka portugalskiego, w tym rejestr
języka akademickiego

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka portugalskiego (poziom C1+/C2
według standardów ESOKJ)

PLI_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia

U2

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku
portugalskim na wybrany temat; potraﬁ współdziałać
i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

PLI_K2_U12, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U16

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia

U3

potraﬁ przygotować w języku portugalskim różne
prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury (w tym również prace mające znamiona
tekstu naukowego); posiada kompetencje potrzebne
do przekładu i redagowania tekstów lub komunikatów
ustnych w języku portugalskim o charakterze ogólnym

PLI_K2_U01, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U12, PLI_K2_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia

U4

potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego
zadania

PLI_K2_U15

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia

PLI_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje, formułować krytyczne
sądy oraz zasięgać porad ekspertów

K2

jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

40

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Ćwiczenia utrwalające wybrane zagadnienia gramatyczne. Elementy syntaksy,
stylistyki i słowotwórstwa języka portugalskiego. Ustne ćwiczenia argumentacyjne
(dyskusja), pisemne ćwiczenia kompozycyjne; poszerzanie zasobu słownictwa.
- Pogłębienie wiedzy w zakresie słownictwa akademickiego i oﬁcjalnego.
Crónicas jornalísticas
Portugal e a Vitivinicultura
Portugal e a Moda
Carta de Apresentação
Carta Comercial de Reclamamação
Ata de Reunião
Curriculum Vitae
Textos literários de autores da Lusofonia
Exercícios gramaticais de nível avançado

1.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- testy zaliczeniowe - ćwiczenia praktyczne - wypracowania ocenianie ciągłe Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne
nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej
partii materiału. Zaliczenie semestrów na podstawie
uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testów; Na testach
pisemnych obowiązuje następująca skala ocen : • 0-69 % – ocena
ndst • 70-73 % – ocena dst • 74-79 % – ocena + dst • 80-85 % –
ocena db • 86-91 % – ocena + db • 92-100 % – ocena bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Praktyczna nauka języka portugalskiego I - drugiego stopnia

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.240.5cd5579798a70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1+/C2

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

przygotować w języku niemieckim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U11

zaliczenie
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U2

umiejętnie argumentować oraz formułować wnioski.

PLI_K2_U07, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U13

zaliczenie

U3

współdziałać w grupie.

PLI_K2_U16

zaliczenie

U4

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

zaliczenie

U5

komunikować się z różnymi odbiorcami i odpowiednio
uzasadniać swoje stanowisko.

PLI_K2_U13

zaliczenie

PLI_K2_K01, PLI_K2_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

właściwego postępowania w środowisku pracy,
selekcjonowania informacji i krytycznego oceniania
pracy własnej oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1+/C2 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;
• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;
• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów, dyskusje;

1.

U1, U2, U3, U4, U5, K1

• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo): ćwiczenia gramatycznoleksykalne opracowane przez prowadzących zajęcia, poszerzanie zasobu
słownictwa poprzez analizę tekstów, reportaży, dokumentów, programów
telewizyjnych i radiowych;
• elementy języka biznesu (rynek pracy, gospodarka).
Pod koniec semestru zimowego przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma
na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego na
poziomie C2.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach oraz
co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. 2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde
kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów): a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia
w czasie trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym student ma
prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji
zimowej poprawkowej, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w
semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać
dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN, student musi zaliczyć
zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed
końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka niemieckiego na pozimie C1+/C2
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i złożenia egzaminu
dyplomowego. Promotor prowadzi studenta i towarzyszy mu podczas całego procesu powstawania pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie,
literaturoznawstwie lub przekładoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych ﬁlologii
germańskiej.

PLI_K2_W03

zaliczenie

W2

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

PLI_K2_W04

zaliczenie

W3

w pogłębionym stopniu współzależności między
wybranymi metodami analizy i interpretacji tekstów
kultury a teorią i praktyką przekładu.

PLI_K2_W05

zaliczenie

W4

w pogłębionym stopniu rolę języka jako nośnika
kultury.

PLI_K2_W06

zaliczenie

W5

w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie ﬁlologii
germańskiej i/lub polskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz jej specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną.

PLI_K2_W07

zaliczenie

W6

w pogłębionym stopniu znaczenie relacji pomiędzy
literaturami różnych kręgów kulturowych.

PLI_K2_W10

zaliczenie

W7

w pogłębionym stopniu rolę przekładu w tworzeniu
kultury, rozumie społeczny wymiar pracy tłumacza
oraz podstawowe mechanizmy rządzące rynkiem
wydawniczym.

PLI_K2_W11

zaliczenie

W8

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

zaliczenie

W9

rolę instytucji kultury i ma orientację
we współczesnym życiu kulturalnym w Polsce oraz
w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym.

PLI_K2_W13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku niemieckim prace pisemne
o charakterze literaturoznawczym lub
przekładoznawczym.

PLI_K2_U01

zaliczenie

U2

dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu z języka
polskiego na język niemiecki; dokonać poprawnej
analizy przekładu tekstu z języka niemieckiego
na język polski.

PLI_K2_U02

zaliczenie

U3

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz PLI_K2_U04
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie

U4

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U05

zaliczenie

U5

merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania
wniosków.

PLI_K2_U07

zaliczenie

U6

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji.

PLI_K2_U09

zaliczenie

Sylabusy
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U7

integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych przy
rozwiązywaniu nietypowych i złożonych problemów
badawczych.

PLI_K2_U10

zaliczenie

U8

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku niemieckim lub/i w języku polskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

PLI_K2_U12

zaliczenie

U9

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień studiowanych w ramach
przekładu literackiego (język niemiecki).

PLI_K2_U13

zaliczenie

U10

formułować, analizować i syntetyzować problemy
badawcze w zakresie przekładu literackiego oraz
dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ też dokonać
prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

PLI_K2_U14

zaliczenie

U11

określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

PLI_K2_U15

zaliczenie

U12

współdziałać w grupie

PLI_K2_U16

zaliczenie

U13

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie przekładu literackiego (język
niemiecki).

PLI_K2_U17

zaliczenie

U14

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

PLI_K2_K01

zaliczenie

K2

aktywnego współuczestnictwa w procesie integracji
społecznej, świadomy roli, jaką pełnią w tym procesie
literatura i przekład.

PLI_K2_K03

zaliczenie

K3

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze.

PLI_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

100

przeprowadzenie badań empirycznych

10

analiza i przygotowanie danych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

300

poprawa projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
450

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student poznaje warsztat pisania pracy magisterskiej, a więc dowiaduje się, jak
powinien brzmieć odpowiednio sformułowany temat, jaki układ rozdziałów jest
odpowiedni, jakie proporcje danych części pracy są prawidłowe, w jaki sposób
należy powoływać się na literaturę przedmiotu, a także, jak wygląda odpowiednio
sporządzona bibliograﬁa. Poza tym omawiane będą treści powiązane z tematyką
seminarium magisterskiego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1,
U10, U11, U12, U13,
U14, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący zajęcia. Zależnie od
okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konsultacje, analiza przypadków, metody e-learningowe, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący. Zależnie od
okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość niemieckiego na poziomie C1+/C2
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane zagadnienia) 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.240.5ce2a404123ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z wybraną specjalnością, z literaturą
austriacką po r. 1945.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury, ma pogłębioną
świadomość znaczenia relacji pomiędzy literaturami
różnych kręgów kulturowych

W1

PLI_K2_W04, PLI_K2_W10

zaliczenie

PLI_K2_U05, PLI_K2_U09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego,
nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poszerzają horyzonty naukowe studentów, wprowadzając ich w
zagadnienia związane z wybraną specjalnością magisterską. Uczestnicy kursu
przyswajają sobie odpowiednią terminologię naukową, prowadzą dyskusje na
tematy naukowe, formułują własne tezy i bronią ich przy pomocy stosownych
argumentów.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu podaje prowadzący zajęcia.
Zaliczenie w formie stacjonarnej lub w razie konieczności w formie
zdalnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+/C2
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Pragmatyka przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIS.240.5cb094f993714.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem zajęć jest zwrócenie uwagi studentów na najczęstsze problemy, z którymi zmaga się tłumacz, na typowe
błędy przekładowe oraz wskazanie standardowych metod rozwiązywania tych problemów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie konieczną
do wykonania poprawnego przekładu tekstów
pisemnych różnego rodzaju (np. użytkowych,
literackich, ekonomicznych, prawniczych, naukowych,
przysięgłych) z języka polskiego na język włoski
i z języka włoskiego na język polski

PLI_K2_W01, PLI_K2_W03

egzamin ustny, projekt

W2

student ma pogłębioną świadomość kompleksowej
natury języka polskiego oraz języka włoskiego oraz
jego złożoności i historycznej zmienności, konieczną
do wykonania poprawnego przekładu tekstów
pisemnych różnego rodzaju (np. użytkowych,
literackich, ekonomicznych, prawniczych, naukowych,
przysięgłych) z języka polskiego na język włoski
i z języka włoskiego na język polski.

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W12

egzamin ustny, projekt

W3

zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów
pisemnych różnego rodzaju (np. użytkowych,
literackich, ekonomicznych, prawniczych, naukowych,
przysięgłych) umożliwiające wykonanie poprawnego
przekładu z języka polskiego na język włoski i z języka
włoskiego na język polski

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ dokonać poprawnego przekładu pisemnego
różnego rodzaju tekstów z języka włoskiego na język
polski; posiada pogłębione kompetencje językowe
niezbędne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych
(ekonomicznych, prawniczych, administracyjnych,
naukowych, etc.), w tym znajomość słownictwa,
terminologii i frazeologii charakterystycznej dla
danego języka specjalistycznego

PLI_K2_U02, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U06

egzamin ustny, projekt

U2

skutecznie wyszukiwać, analizować, selekcjonować
i użytkować informacje niezbędne w procesie
przekładu tekstów pisemnych tak o charakterze
ogólnym, jak i specjalistycznym, w tym również
tworzyć własne słowniki i glosariusze, oraz potraﬁ
PLI_K2_U04, PLI_K2_U14
dobrać strategie i techniki pozwalające na rozwiązanie
napotkanych problemów, uwzględniając przeznaczenie
tekstu oraz funkcję, jaką ma on pełnić w kulturze
docelowej

egzamin ustny, projekt

U3

rozpoznać różne rodzaje tekstów sformułowanych
w języku włoskim i polskim oraz przeprowadzić ich
dogłębną analizę i interpretację w celu dokonania
poprawnego przekładu pisemnego, umie
zidentyﬁkować zastosowany rejestr i ton języka
i znaleźć jego ekwiwalent w tradycji języka
docelowego; potraﬁ rozpoznać gatunek i styl
tłumaczonego tekstu literackiego, potraﬁ wybrać
odpowiednią technikę przekładową.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06

egzamin ustny, projekt

K1

oceny i selekcjonowania złożonych informacji
koniecznych do wykonania poprawnego przekładu
tekstów pisemnych różnego rodzaju (np. użytkowych,
literackich, ekonomicznych, prawniczych, naukowych,
przysięgłych) z języka polskiego na język włoski
i z języka włoskiego na język polski.

PLI_K2_K01

egzamin ustny, projekt

K2

student jest świadom odpowiedzialności za dokonany
przekład

PLI_K2_K05

egzamin ustny, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

39

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

przedstawienie podstawowych problemów przekładowych związanych ze
swoistością języka oraz z jego wymiarem kulturowym;

W2

2.

problem nieprzekładalności na poziomie językowym i kulturowym; zagadnienie
ekwiwalencji

W1, W2, U1, U3

3.

główne strategie rozwiązywania problemów przekładowych

W3, U2, U3

4.

główne błędy przekładowe i jak ich unikać

W3, U1, U3, K1

5.

weryﬁkacja poprawności przekładu

W3, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności), brania w nich
aktywnego udziału oraz przygotowania prezentacji/projektów
dotyczących wybranych tematów omawianych na zajęciach. Egzamin
egzamin ustny, projekt będzie polegał na omówieniu przygotowanego przez studenta
projektu końcowego (samodzielnej analizy przekładu/przekładów).
Ocenie podlegać będą: forma prezentacji, dobór materiałów,
poprawność terminologiczna, szczegółowość analizy, poprawność
wniosków, dobór bibliograﬁi.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.2C0.5cc2ecb16df96.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium ma na celu bliską współpracę z promotorem w celu (1) dookreślenia interesującej studenta tematyki
badawczej z zakresu językoznawstwa portugalistycznego lub romańskiego, a następnie (2) opracowania jej przy
użyciu odpowiednich metod analizy.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny, teorie i metodologie stosowane
w językoznawstwie.

PLI_K2_W01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W2

w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie
portugalskim.

PLI_K2_W03

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W3

w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie
językoznawstwa a w systemie nauk humanistycznych
oraz specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną
językoznawstwa języka portugalskiego.

PLI_K2_W07

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

zaliczenie

U1

przygotować w języku portugalskim pracę pisemną
spełniającą wymogi pracy magisterskiej; potraﬁ
przeprowadzić kwerendę bibliograﬁczną, dobrać
źródła, przytaczać je, posiada umiejętność korzystania
z norm redakcyjnych przypisanych pracy
magisterskiej.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

wyszukać materiał badawczy stanowiący podstawę
jego pracy magisterskiej, potraﬁ dokonać selekcji tego
materiału, wybrać teksty odpowiadające postawionym
sobie założeniom badawczym. Potraﬁ dobrać
różnojęzyczną literaturę teoretyczną będącą podstawą
metodologii zastosowanej w pracy.

PLI_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować
i syntetyzować wnioski z zakresu tematyki
seminarium.

PLI_K2_U07

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić różnego
rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim oraz
w języku portugalskim na wybrany temat,
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U12, PLI_K2_U13

prezentacja

U5

określić priorytety przy realizacji określonego
zadania.w ramach prowadzonych przez siebie badań
związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej

PLI_K2_U15

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U6

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego.

PLI_K2_U17, PLI_K2_U18

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania złożonych informacji

PLI_K2_K01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

K2

przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się
jej zasadami: rozumie czym jest plagiat
i w przygotowaniu pracy magisterskiej rzetelnie cytuje
źródła, z których korzysta.

PLI_K2_K05

zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przeprowadzenie badań empirycznych

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie pracy dyplomowej

260

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przeprowadzenie badań empirycznych

120

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
540

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Lexicograﬁa do português.
2. Línguas em contacto e interferências linguísticas. Empréstimos portugueses
noutras línguas e palavras de origem estrangeira em português.
3. Principais problemas na tradução do português para o polaco e do polaco para
o português – elementos de gramática contrastiva.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na seminarium wymagana jest obecność. Dopuszczalna jest jedna
nieobecność w semestrze.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na seminarium wymagana jest obecność. Dopuszczalna jest jedna
nieobecność w semestrze. Na zaliczenie seminarium student
powinien: 1) przygotować prezentację multimedialną związaną z
prezentacja, zaliczenie
tematem pracy magisterskiej, 2) regularnie oddawać promotorowi
fragmenty pracy, 3) złożyć ostateczną wersję pracy magisterskiej, po
akceptacji promotora, najpóźniej do 15 września.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Seminarium magisterskie językoznawcze I.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.2C0.5cc2ecc00a777.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Drugi rok seminarium magisterskiego poświęcony jest w lwiej części doprecyzowaniu tematu i hipotez
badawczych, skompletowaniu i przestudiowaniu bibliograﬁi przedmiotu, prezentacji kolejnych fragmentów
na zajęciach oraz ostatecznej redakcji pracy magisterskiej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych, w tym o wybranych
teoriach i metodologiach stosowanych
w przekładoznawstwie.

PLI_K2_W01

zaliczenie

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych

PLI_K2_W02, PLI_K2_W03

zaliczenie

W3

Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
przekładoznawstwa w ramach ﬁlologii portugalskiej i
w szeroko rozumianym systemie nauk
humanistycznych oraz o jego specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie

W4

Student ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury
i orientację we współczesnym życiu kulturalnym,
związane z ﬁlologią portugalską

PLI_K2_W07, PLI_K2_W08

zaliczenie

U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
portugalskim lub/i polskim różnorodnych prac
pisemnych z dziedziny przekładoznawstwa, w tym
również prac mających znamiona tekstu naukowego

PLI_K2_U01, PLI_K2_U02,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U09,
PLI_K2_U14

zaliczenie

U2

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje na temat teorii
i krytyki przekładu oraz formułować krytyczne sądy,
wykorzystując specjalistyczne źródła polskie
i obcojęzyczne

PLI_K2_U04, PLI_K2_U14

zaliczenie

U3

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury sformułowanych w języku portugalskim lub
polskim oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod z perspektywy problematyki przekładu oraz
w celu określenia ich miejsca w procesie rozwoju
przekładoznawstwa

PLI_K2_U04, PLI_K2_U06

zaliczenie

U4

Wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne
student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat problemów dotyczących
teorii i krytyki przekładu, argumentując merytorycznie
swoje poglądy

PLI_K2_U05, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U12

zaliczenie

U5

Student potraﬁ samodzielnie przygotować i
przedstawić złożone wystąpienie ustne w języku
portugalskim oraz w innym języku z rodziny języków
romańskich lub/i w języku polskim na wybrany temat
z dziedziny przekładoznawstwa z wykorzystaniem
literatury przedmiotu

PLI_K2_U06, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U6

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie teorii i krytyki przekładu, dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień, przy wykorzystaniu różnych
form i metod

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U09,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U14

zaliczenie

U7

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania

PLI_K2_U15, PLI_K2_U17

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wyszukiwać, analizować,oceniać
i selekcjonować informacje oraz formułować krytyczne
sądy

PLI_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz
interesuje się obecnością i rolą przekładu w kulturze

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03,
PLI_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

pozyskanie danych

80

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza i przygotowanie danych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
400

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

rozwiązywanie zadań problemowych

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Sylabusy
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przygotowanie pracy dyplomowej

300

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
430

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polski przekład "Viva o povo brasileiro" J. Ubaldo Ribeiro

W1, W2, U2, U3, U4, U6,
K1, K2

2.

Poezja Wisławy Szymborskiej w przekładach na portugalski

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1, K2

3.

Solaris Lema w przekładach na portugalski

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1, K2

4.

Ostateczne doprecyzowanie hipotez badawczych przygotowywanych prac,
wyodrębnienie kluczowych pozycji bbliograﬁi przedmiotu

W1, W2, U6, U7, K1, K2

5.

Prezentacja gotowych fragmentów przygotowywanych prac magisterskich dyskusja i krytyka

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, burza mózgów, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie promotorowi pełnej bibliograﬁi i konspektu pracy - w
formie prezentacji na zajęciach

seminarium

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia seminarium jest przedstawienie gotowej pracy
magisterskiej ocenionej przez promotora jako nadajaca się do obrony
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie seminarium przekładoznawczego 1 oraz wykładów "teoria przekładu" i "krytyka przekładu"

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język portugalski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJPorS.2C0.5cc2ecc029439.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Portugalski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej poświęconej wybranemu zagadnieniu z kręgu literatur i kultur
portugalskiego obszaru językowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zaawansowane pojęcia i terminy stosowane
w literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych.

PLI_K2_W01, PLI_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

wybrane kierunki rozwoju i osiągnięcia
w literaturoznawstwie oraz w naukach pokrewnych.

PLI_K2_W04

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

wybrane specjalistyczne metody analiz, interpretacji
i wartościowania tekstów literackich i innych tekstów
kultury portugalskiego obszaru językowego.

PLI_K2_W04, PLI_K2_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

złożone powiązania literaturoznawstwa z innymi
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych.

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

rolę instytucji kultury we współczesnym życiu
kulturalnym, szczególnie w odniesieniu do krajów
portugalskiego obszaru językowego.

PLI_K2_W06,
PLI_K2_W09, PLI_K2_W10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

przygotować w języku portugalskim i polskim prace
pisemne mające znamiona tekstu naukowego
o tematyce literaturoznawczej ze szczególnym
uwzględnieniem literatur i kultur portugalskiego
obszaru językowego.

PLI_K2_U01

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne (ze szczególnym
uwzględnieniem języka portugalskiego), oraz
formułować krytyczne sądy.

PLI_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich i innych
tekstów kultury portugalskiego obszaru językowego
oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

merytorycznie odnosić się poglądów innych autorów
oraz formułować wnioski w języku polskim
i portugalskim.

PLI_K2_U05, PLI_K2_U07

zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

samodzielnie przygotować i przedstawić złożone
wystąpienie ustne w języku portugalskim i polskim
na wybrany temat literaturoznawczy
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U11, PLI_K2_U13

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne,
wypowiadać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień literaturoznawczych.

PLI_K2_U07, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować
i analizować problemy badawcze w zakresie
literaturoznawstwa oraz dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; dokonać szczegółowych prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod.

PLI_K2_U10, PLI_K2_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

U8

określić priorytety przy realizacji projektu
badawczego.

PLI_K2_U15, PLI_K2_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U9

współdziałać w grupie seminaryjnej, przyjmując w niej
różne role.

PLI_K2_U13, PLI_K2_U16

zaliczenie, brak
zaliczenia

U10

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
zaawansowane umiejętności badawcze w zakresie
literaturoznawstwa.

PLI_K2_U10, PLI_K2_U14,
PLI_K2_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania, analizowania, oceniania
i selekcjonowania informacji oraz formułowania
krytycznych sądów.

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

wzięcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego w jego bogactwie i różnorodności.

PLI_K2_K03, PLI_K2_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

K4

przestrzegania etyki zawodowej i kierowania się jej
zasadami.

PLI_K2_K05

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie pracy dyplomowej

240

konsultacje

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
450

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

270

konsultacje

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
450

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Oralność, piśmienność i audytywność w literaturach portugalskiego obszaru
językowego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U10, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

2.

Intertekstualność w dziele literackim na przykładzie prozy Goncalo M. Tavaresa i J.
Ubaldo Ribeiro

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U10, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

Pracownia magisterska. Część 2.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U10, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

3.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Nie dotyczy

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
[1] Przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej tematyce
projektu badawczego. [2] Złożenie fragmentów pracy magisterskiej w
terminach ustalonych z prowadzącym. [3] Obecność na konsultacjach z
prowadzącym. [4] Złożenie ostatecznej wersji pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Seminarium magisterskie literaturoznawcze I".

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.2C0.5cc2ecc00a777.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekład tekstów nieliterackich. Celem seminarium jest zapoznanie studentów z pojęciami i kategoriami
związanymi z teorią i praktyką tłumaczeniową w kontekście tekstów nieliterackich. Uczestnicy zdobędą wiedzę
na temat języków specjalistycznych i naukowych oraz zapoznają się z problemami translatorycznymi związanymi
z tego rodzaju tekstami. Przedstawiona zostanie rola, jaką odgrywa właściwa identyﬁkacja typu tekstu w doborze
odpowiednich strategii i technik translatorskich, a w konsekwencji w stworzeniu dobrego przekładu. Na zajęciach
przedstawione zostaną również niektóre pojęcia semantyczne sprawiające problemy tłumaczom. Wyżej
wymienione zagadnienia zostaną zilustrowane odpowiednio dobranym materiałem badawczym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny stosowany
w przekładoznawstwie oraz naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii hiszpańskiej.

PLI_K2_W01

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka hiszpańskiego oraz polskiego.

PLI_K2_W02

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność, zwłaszcza w odniesieniu
do języka hiszpańskiego.

PLI_K2_W02, PLI_K2_W03

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane
metody analizy oraz interpretacji tekstów
PLI_K2_W04
zredagowanych w języku hiszpańskim i polskim.

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce
i znaczenie ﬁlologii hiszpańskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz jej specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną.

PLI_K2_W02, PLI_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W6

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
powiązania ﬁlologii hiszpańskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

PLI_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W7

Student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W8

Student wie, na czym polega przygotowanie projektu
swojej pracy magisterskiej (wybór tematu,
gromadzenie materiału, przygotowanie planu
i wstępnej wersji bibliograﬁi).

PLI_K2_W01, PLI_K2_W04

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W9

Student zna i rozumie rolę instytucji kultury i ma
orientację we współczesnym życiu kulturalnym
w Polsce oraz w kręgu kulturowym języka
hiszpańskiego.

PLI_K2_W13

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

Student potraﬁ przygotować w języku hiszpańskim
lub/i polskim różnorodne prace pisemne o charakterze
ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury (w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego).

PLI_K2_U01

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu
tekstów o charakterze ogólnym lub specjalistycznym
z języka polskiego na język hiszpański oraz z języka
hiszpańskiego na język polski.

PLI_K2_U02

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy w języku hiszpańskim i/lub polskim.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U14

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

Student potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów
w zakresie ﬁlologii hiszpańskiej integrować wiedzę
właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

PLI_K2_U04

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

Student potraﬁ operować w stopniu zaawansowanym
terminologią w języku hiszpańskim i polskim
w zakresie przekładoznawstwa oraz rozwiązywać
problemy tłumaczeniowe wykorzystując umiejętności
selekcjonowania odpowiednich źródeł i narzędzi pracy
tłumacza.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U14

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

PLI_K2_U05

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka hiszpańskiego oraz posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ - poziom C2 dla języka
hiszpańskiego.

PLI_K2_U11

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U8

Student potraﬁ wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat dziedzin nauki
studiowanych w ramach studiów.

PLI_K2_U13

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U9

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie języka hiszpańskiego i przekładoznawstwa,
dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień, przy wykorzystaniu różnych
form i metod.

PLI_K2_U07, PLI_K2_U13

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U10

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania.

PLI_K2_U15

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U11

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
przekładoznawstwa.

PLI_K2_U17

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U12

Student potraﬁ zrozumieć potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K04, PLI_K2_K05

projekt, prezentacja,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wyszukiwania, analizowania,
oceny i selekcji informacji oraz formułowania
krytycznych sądów. Student ma świadomość wartości
dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa
na rzecz jego zachowania. Student jest gotów
do uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form. Student jest
gotów przestrzegać etyki swojego zawodu i kierować
się jej zasadami.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

640

przygotowanie do zajęć

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
770

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy przekładu z uwagi na formę, cel, rodzaj tekstu oraz adresata; narzędzia w
pracy tłumacza - pogłębienie tematu.

W1, W4, W5, U1, U10,
U2, U5, U6, U9, K1

2.

Charakterystyka i rodzaje tekstów specjalistycznych; terminologie - pogłębienie
tematu.

W1, W3, W6, U3, U4, U5,
U6, U8, U9, K1

3.

Dosłowność a kreatywność w tłumaczeniu. Przystosowanie tłumaczeń do treści i
formy konwencji w tekście źródłowym.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, U9, K1

4.

Błędy w tłumaczeniu oraz problem „nieprzekładalności”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U5, U7, U8, U9, K1

5.

Przekład audiowizualny. Rodzaje, funkcje i wyzwania.

W1, W2, W4, U10, U11,
U12, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1

6.

Przekład ustny.

W1, W2, U12, U2, U7, K1

Sylabusy
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7.

8.

Przekład maszynowy.

W1, W2, U10, U11, U12,
U7, U8, K1

Przygotowanie pracy magisterskiej.

W1, W2, W4, W7, W8,
W9, U1, U10, U11, U12,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
(dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze) i złożenia jednego
rozdziału pracy magisterskiej.

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie seminarium przekładownawczego I.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.2C0.5cc2ecc029439.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy literaturoznawczej studentów oraz udoskonalenie
umiejętności zastosowania metodologii badań literackich do rozwiązywania szczegółowych problemów
badawczych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pokrewnych.

PLI_K2_W01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W2

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie literatury latynoamerykańskiej oraz
dotyczącą innych zagadnień będących przedmiotem
zajęć; ma świadomość złożoności i historycznej
zmienności literatury.

PLI_K2_W02

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W3

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy, interpretacji i wartościowania tekstów
PLI_K2_W04
literackich i/lub innych tekstów kultury języka
hiszpańskiego

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W4

Student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

PLI_K2_W12

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
hiszpańskim i/lub polskim prac pisemnych o tematyce
literaturoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem
literatury powstającej w języku hiszpańskim (w tym
również prac mających znamiona tekstu naukowego)

PLI_K2_U01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U2

Przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ﬁlologii
kierunkowej student potraﬁ integrować wiedzę
właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

PLI_K2_U10

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U3

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie historii literatury powstającej w języku
hiszpańskimi literaturoznawstwa oraz dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod.

PLI_K2_U14

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

PLI_K2_K01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje oraz formułować krytyczne
sądy.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta
seminarium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

100

przeprowadzenie badań literaturowych

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
290

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań literaturowych

90

przygotowanie pracy dyplomowej

430

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
610

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontynuacja tematyki Seminarium I. Podstawowym tematem seminarium jest
funkcjonowanie literatrury we współczesnym świecie, jej przemiany, warianty
gatunkowe, związki z kulturą masową i innymi mediami. Szczególnie
eksponowana jest problematyka związana z rożnymi aspektami tożsamości w
zakresie "ja" społecznego i "ja" indywidualnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone Seminarium magisterskie literaturoznawcze I

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język hiszpański

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJHiszS.2C0.5cc2ecb16df96.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie wiadomości z roku I na temat języka hiszpańskiego w kontakcie, a także
ukończenie redakcji i przygotowanie do obrony pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce
i znaczenie językoznawstwa a w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną językoznawstwa języka
hiszpańskiego

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W05,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W13

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

rozumie w pogłębionym stopniu, na czym polega
przedstawienie swoich badań związanych z pracą
magisterską.

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W07

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

rozumie w pogłębionym stopniu, na czym polega
redakcja pracy naukowej na wybrany temat.

PLI_K2_W01,
PLI_K2_W03,
PLI_K2_W04,
PLI_K2_W06, PLI_K2_W07

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

PLI_K2_W12

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

omówić zjawiska językowe w świetle wybranych teorii.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U07, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U12

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

przygotować prezentację na wybrany temat.

PLI_K2_U03, PLI_K2_U04,
PLI_K2_U09, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U11, PLI_K2_U12,
PLI_K2_U13, PLI_K2_U16

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

przygotować pracę naukową na wybrany temat.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U12, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U14

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U11

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kreatywnej obserwacji języka.

PLI_K2_K01

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

przedstawienia wyników swoich badań w formie ustnej
i pisemnej.

PLI_K2_K01, PLI_K2_K04

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

krytycznego podejścia do zjawisk językowych i teorii
językoznawczych.

PLI_K2_K03

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

K4

przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się
jej zasadami.

PLI_K2_K05

projekt, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

150

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie referatu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
450

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

przygotowanie pracy dyplomowej

150

zbieranie informacji do zadanej pracy

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
340

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pidgin a języki kreolskie

W1, U1, U4, K1, K3

Sylabusy

424 / 458

2.

Hiszpański na świecie: przeszłość a przyszłość

W1, U1, U4, K1, K3

3.

Prezentacje poszczególnych projektów magisterskich.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Redakcja pracy magisterskiej.

W1, W3, W4, U1, U3, K1,
K2, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena pracy studenta odbywa się w sposób ciągły w trakcie trwania zajęć
(ocenianie ciągłe). Zaliczenie I semestru odbywa się po przedstawieniu
jednego rozdziału pracy magisterskiej.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena pracy studenta odbywa się w sposób ciągły w trakcie
projekt, wyniki badań, zaliczenie trwania zajęć (ocenianie ciągłe). Zaliczenie II semestru
odbywa się po przedstawieniu całości pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie Seminarium magisterskiego I

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.2C0.5cc2ecc00a777.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu przekładoznawstwa oraz umiejętności
związanych z lekturą i redakcją tekstów naukowych z zakresu przekładoznawstwa, w tym z redakcją rozprawy
magisterskiej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny, teorie i metodologie
tematu seminarium oraz własnej pracy magisterskiej

PLI_K2_W01, PLI_K2_W04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

Student potraﬁ zredagować rozprawę magisterską;
dokonać analizy problemu z zakresu współczesnego
przekładoznawstwa

PLI_K2_U01, PLI_K2_U03,
PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U06, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U08, PLI_K2_U09,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania, porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych w ramach kierunku, współdziałać
w grupie.

PLI_K2_U13, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U16, PLI_K2_U17,
PLI_K2_U18

zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K01, PLI_K2_K02,
PLI_K2_K03, PLI_K2_K04,
PLI_K2_K05

zaliczenie, brak
zaliczenia

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego i potrzeby jego upowszechniania, jest
gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

przeprowadzenie badań literaturowych

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
440

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

427 / 458

Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

370

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
460

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Aktualne zagadnienia związane z przekładem literatury pięknej, dyskursu
humanistycznego, tekstów użytkowych, tekstów audiowizualnych, wypowiedzi
ustnych. Zajęcia odbywają się w języku polskim i francuskim. Treści merytoryczne W1, U1, U2, K1
ustalane są w zależności od zainteresowań uczestników seminarium oraz tematów
przygotowywanych prac magisterskich

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach Składanie kolejnych rozdziałów
rozprawy

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie rozprawy magisterskiej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka francuskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.2C0.5cc2ecc029439.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłebionym stopniu historię literatury i kultury
francuskiej oraz zagadnienia szczegółowe będące
przedmiotem zajęć; ma świadomość złożoności
historycznej i zmienności zjawisk literackich

PLI_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

w pogłebionym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w literaturoznawstwie oraz
naukach pokrewnych w ramach kierunku ﬁlologia
francuska.

PLI_K2_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku francuskim lub/i polskim typowe
prace pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
PLI_K2_U01, PLI_K2_U04
do różnych dziedzin życia i szeroko rozumianej
kultury.

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

samodzielne przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku francuskim lub/ i polskim na wybrany
temat literacki z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

PLI_K2_U11, PLI_K2_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień studiowanych w ramach kierunku.

PLI_K2_U13

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

współdziałać w grupie.

PLI_K2_U16

zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

PLI_K2_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

formułować, analizować i syntetyzować problemy
badawcze w zakresie literaturoznawstwa oraz
dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
PLI_K2_U14
na rozwiązanie tych problemów; prezentuje
opracowywane zagadnienia przy pomocy różnych form
i metod.

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie literaturoznawstwa. Rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego, niezbędną w pracy tłumacza

PLI_K2_U17, PLI_K2_U18

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności, świadomość odpowiedzialności
za jego zachowanie.

PLI_K2_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

selekcji, oceny i analizy zdobytych informacji oraz
formułowania krytycznych sądów.

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

300

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do egzaminu

120

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

90

konsultacje

15

przeprowadzenie badań literaturowych

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
630

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści merytoryczne seminarium ustalane są głównie w zależności od tematu i
zakresu prac magisterskich przygotowywanych przez poszczególnych studentów.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
szczegółowy plan pracy i dwa pierwsze rozdziały.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zakończona redakcja całości pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium prowadzone przez prof. WACŁAWA RAPAKA: plan i bibliograﬁa podmiotowa i przedmiotowa do przygotowywanej
redakcji pracy magisterskiej. Język pracy dyplomowej: francuski. Język egzaminu dyplomowego: francuski.
Seminarium prowadzone przez prof. KATARZYNĘ DYBEŁ: zaliczony I rok seminarium magisterskiego. Język pracy
dyplomowej: francuski. Język egzaminu dyplomowego: francuski.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język francuski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJFraS.2C0.5cc2ecb16df96.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem jest pogłębianie problematyki związanej z wybranymi przez studentów tematami prac
magisterskiej. Oprócz kwestii dotyczącej technicznej strony redakcji pracy, podejmowane są szczegółowe
zagadnienia merytoryczne w obszarze językoznawstwa i przekładoznawstwa.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych, w tym o wybranych
teoriach i metodologiach stosowanych
w przekładoznawstwie w ramach ﬁlologii francuskiej

PLI_K2_W01, PLI_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii francuskiej

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W03, PLI_K2_W04

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
przekładoznawstwa w ramach ﬁlologii francuskiej
i w szeroko rozumianym systemie nauk
humanistycznych oraz o jego specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej

PLI_K2_W04,
PLI_K2_W05, PLI_K2_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

Student ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury
i orientację we współczesnym życiu kulturalnym,
związane z ﬁlologią francuską

PLI_K2_W10,
PLI_K2_W11, PLI_K2_W13

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
francuskim lub/i polskim różnorodnych prac
pisemnych z dziedziny przekładoznawstwa (w tym
również prac mających znamiona tekstu naukowego).

PLI_K2_U01

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje na temat teorii
i krytyki przekładu oraz formułować krytyczne sądy.
Przy rozwiązywaniu problemów z zakresu teorii
i krytyki przekładu student potraﬁ integrować wiedzę
właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury języka francuskiego oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod z perspektywy problematyki
przekładu oraz w celu określenia ich miejsca
w procesie rozwoju przekładoznawstwa.

PLI_K2_U05, PLI_K2_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku francuskim
lub/i polskim na wybrany temat z dziedziny
przekładoznawstwa, z wykorzystaniem literatury
przedmiotu. Wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne student potraﬁ porozumiewać się
i dyskutować w różnych gremiach na temat
problemów dotyczących teorii i krytyki przekładu,
argumentując merytorycznie swoje poglądy

PLI_K2_U07, PLI_K2_U08,
PLI_K2_U09

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie teorii i krytyki przekładu, dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień, przy wykorzystaniu różnych
form i metod. Student potraﬁ określić priorytety przy
realizacji określonego zadania

PLI_K2_U14, PLI_K2_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać posiadane umiejętności badawcze
w zakresie przekładoznawstwa

PLI_K2_U17, PLI_K2_U18

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania, porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych w ramach kierunku, współdziałać
w grupie.

PLI_K2_U13, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U16

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wyszukiwania, analizowania,
oceny i selekcji informacji oraz formułowania
krytycznych sądów.

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności oraz znaczenia i roli
tłumaczy w procesie przekazywania i upowszechniania
tego dziedzictwa.

PLI_K2_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form oraz interesuje się obecnością i rolą
przekładu w kulturze.

PLI_K2_K03, PLI_K2_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

K4

Student jest gotów do przestrzegania etyki zawodu
tłumacza i kieruje się jej zasadami.

PLI_K2_K05

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza i przygotowanie danych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

180

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

przygotowanie do zajęć

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie pracy dyplomowej

360

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
600

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Porównywanie tekstów i wytworów innych mediów pod względem ich różnic
gramatycznych, leksykalnych i kulturowych, prowadzących do trudności
przekładowych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia językoznawczego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie czwartego semestru (II semestru II roku studiów II stopnia) na
podstawie przedstawienia pracy magisterskiej gotowej do obrony,
napisanej w języku kierunkowym (czyli francuskim). Obrona odbywa się w
języku kierunkowym, czyli francuskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony I rok studiów II stopnia, łącznie z seminarium.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.2C0.5cc2ecc029439.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie merytoryczne i metodologiczne studenta do napisania pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pokrewnych w ramach tematyki seminarium i własnej
pracy magisterskiej.

PLI_K2_W01

zaliczenie

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów
PLI_K2_W04
literackich i/lub innych tekstów kultury włoskiej
w ramach tematyki seminarium i własnej pracy
magisterskiej.

zaliczenie

W3

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie literatury włoskiej oraz dotyczącą
zagadnień będących przedmiotem seminarium oraz
własnej pracy magisterskiej

PLI_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
włoskim pracy magisterskiej o tematyce
literaturoznawczej.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U17

zaliczenie

U2

Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków w języku włoskim i/lub polskim.

PLI_K2_U07

zaliczenie

U3

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie tematyki seminarium i własnej pracy
magisterskiej oraz dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów i ich przekonującą pod względem
merytorycznym prezentację.

PLI_K2_U14

zaliczenie

U4

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie ﬁlologii
włoskiej.

PLI_K2_U17

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wyszukiwania, analizowania,
oceny i selekcji informacji oraz formułowania
krytycznych sądów.

PLI_K2_K01

zaliczenie

K2

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz
jego zachowania.

PLI_K2_K02

brak zaliczenia

K3

Student jest gotów uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

PLI_K2_K04

brak zaliczenia

K4

Student jest gotów do przestrzegania etyki zawodowej
i kierowania się jej zasadami.

PLI_K2_K05

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

200

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
430

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

80

przygotowanie pracy dyplomowej

360

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
470

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

treści programowe są związane z tematyką poszczególnych prac magisterskich.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie po 4. semestrze na podstawie złożenia pracy magisterskiej
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Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest złożenie do oceny pracy magisterskiej w języku
włoskim

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie I roku seminarium

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.2C0.5cc2ecb16df96.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii
i metodologii stosowanych w językoznawstwie oraz
możliwości ich zastosowania w analizie przekładu,
w zakresie przewidzianym tematyką seminarium.

PLI_K2_W01

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka włoskiego oraz innych języków
romańskich; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności,
również w perspektywie kontrastywnej (włoskopolskiej).

PLI_K2_W02

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych
oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
językoznawstwa języka włoskiego.

PLI_K2_W07

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

potraﬁ przygotować w języku włoskim pracę pisemną
spełniającą wymogi pracy magisterskiej o charakterze
przekładoznawczym (z uwzględnieniem metodologii
językoznawczej); potraﬁ przeprowadzić kwerendę
bibliograﬁczną, dobrać źródła, przytaczać je, posiada
umiejętność korzystania z norm redakcyjnych
przypisanych pracy magisterskiej.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U14

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku polskim oraz w języku włoskim na wybrany
temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

PLI_K2_U12

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

student potraﬁ merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować i syntetyzować wnioski z zakresu tematyki
seminarium

PLI_K2_U07

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

student potraﬁ dokonać poprawnej analizy
językoznawczej przekładu tekstu z języka polskiego
na język włoski oraz z języka włoskiego na polski

PLI_K2_U02

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

PLI_K2_K05

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami: rozumie czym jest
plagiat i w przygotowaniu pracy magisterskiej
rzetelnie cytuje źródła, z których korzysta.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta
seminarium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przeprowadzenie badań literaturowych

120

przeprowadzenie badań empirycznych

120

przygotowanie do zajęć

60

analiza i przygotowanie danych

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
450

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

420

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
450

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Analiza przekładu: rozpoznawanie zjawisk językowych, odmian funkcjonalnych
języka obcego występujących w tekście i występujących w nim odniesień do
zjawisk kulturowych

1.

Identyﬁkacja i opis trudności językowych, merytorycznych, kulturowych i innych
związanych z tłumaczeniem tekstu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Dialekt w przekładzie
Korpusy równoległe w analizie przekładu
Stylometria w analizie przekładu

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt, na podstawie obecności, aktywności na zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone seminarium I

Sylabusy
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język włoski

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJWłoS.2C0.5cc2ecc00a777.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
30.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem seminarium jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi przekładu literackiego, jego
uwarunkowań historyczno-społecznych, kulturowych i językowych a także poznanie technik przekładowych oraz
metod krytycznych oceny przekładu. Ostatecznym celem jest przygotowanie do napisania i obrony
pracymagisterskiej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w przekładoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych, w tym
wybrane teorie i metodologie stosowane
w przekładoznawstwie z uwzględnieniem propozycji
z obszaru Włoch

PLI_K2_W01, PLI_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie
literatury włoskiej oraz dotyczącą zagadnień będących
przedmiotem zajęć; ma świadomość złożoności
i historycznej zmienności literatury. oraz jej powiązań
z innymi dziedzinami humanistyki

PLI_K2_W02,
PLI_K2_W06,
PLI_K2_W07, PLI_K2_W11

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie
języka włoskiego, ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności

PLI_K2_W02, PLI_K2_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

miejsce i znaczenie przekładoznawstwa w ramach
ﬁlologii włoskiej i w szeroko rozumianym systemie
nauk humanistycznych oraz jego specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną.

PLI_K2_W03,
PLI_K2_W10, PLI_K2_W13

zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

metody i zasady analizy, interpretacji i wartościowania
przekładów z języka włoskiego na język polski
i z języka polskiego na język włoski

PLI_K2_W04, PLI_K2_W05

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

przygotować w języku włoskim lub/i polskim
różnorodne prace pisemne z dziedziny
przekładoznawstwa, w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego

PLI_K2_U01, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U10, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje na temat teorii i krytyki
przekładu oraz formułować krytyczne sądy,
wykorzystując specjalistyczne źródła polskie
i obcojęzyczne

PLI_K2_U04, PLI_K2_U05,
PLI_K2_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

w sposób krytyczny formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze w zakresie teorii
i krytyki przekładu, dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; dokonać prezentacji opracowanych
zagadnień, przy wykorzystaniu różnych form i metod.

PLI_K2_U02, PLI_K2_U10,
PLI_K2_U12, PLI_K2_U13,
PLI_K2_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich i/lub
innych tekstów kultury włoskiej ze szczególnym
uwzględnieniem przekładu oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych PLI_K2_U05, PLI_K2_U06
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego

zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułować wnioski
w języku włoskim i/lub polskim a także dobrać
odpowiednie metody badawcze do postawionego
problemu .

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

PLI_K2_U04, PLI_K2_U07,
PLI_K2_U13
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U6

w sposób krytyczny formułować, analizować
i syntetyzować problemy językoznawcze i przekładowe
w wybranych tekstach języka włoskiego i polskiego
PLI_K2_U05, PLI_K2_U06,
oraz dobrać adekwatne metody i narzędzia
PLI_K2_U14
pozwalające na rozwiązanie tych problemów,
a następnie dokonać prezentacji opracowanych
zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod.

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

przygotowując pracę magisterską student potraﬁ
określić priorytety przy realizacji określonego zadania;
potraﬁ też samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
zaawansowane umiejętności badawcze w zakresie
przekladoznawstwa

PLI_K2_U14, PLI_K2_U15,
PLI_K2_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

K1

przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami: rozumie czym jest plagiat
i w przygotowaniu pracy magisterskiej rzetelnie cytuje
źródła, z których korzysta.

PLI_K2_K05

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności
za jego zachowanie.

PLI_K2_K02, PLI_K2_K03

zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

wyszukiwania, analizowania, oceniania
i selekcjonowania informacji, formułowania
krytycznych sądów i zasięgania opinii ekspertów

PLI_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

K4

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się obecnością i rolą przekładu w kulturze.

PLI_K2_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

konsultacje

20

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

200

konsultacje

20

przygotowanie pracy dyplomowej

400

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
740

ECTS
30.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

znaczenie przekładu w systemie literatur narodowych

W2, W3, U4, K1, K3, K4

2.

historyczna zmienność poetyki przekładu

W2, W3, U4, U6, K2

3.

metody analizy przekładu w celu zdeﬁniowania strategii przekładowych

W1, W4, W5, U1, U2, U3,
U4

4.

konstruowanie tekstów o charakterze naukowym; struktura pracy magisterskiej;
formułowanie kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej

W1, W5, U1, U5, U7, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
w ciągu semestru zimowego student powinien przedłożyć pierwszy
rozdział pracy magisterskiej

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przyjęcie pracy magisterskiej oraz ustny egzamin magisterski (obrona)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie seminarium na I roku studiów magisterskich

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.280.5cd5579992ﬀf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1+/C2.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

przygotować w języku niemieckim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

PLI_K2_U01, PLI_K2_U11

zaliczenie
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U2

umiejętnie argumentować oraz formułować wnioski.

PLI_K2_U07, PLI_K2_U11,
PLI_K2_U13

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U3

współdziałać w grupie.

PLI_K2_U16

zaliczenie

U4

zrozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

PLI_K2_U18

zaliczenie

U5

komunikować się z różnymi odbiorcami i odpowiednio
uzasadniać swoje stanowisko.

PLI_K2_U13, PLI_K2_U16

egzamin ustny,
zaliczenie

PLI_K2_K01, PLI_K2_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

właściwego postępowania w środowisku pracy,
selekcjonowania informacji i krytycznego oceniania
pracy własnej oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1+/C2 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;
• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;

1.

U1, U2, U3, U4, U5, K1

• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów, dyskusje;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo): ćwiczenia gramatycznoleksykalne opracowane przez prowadzących zajęcia, poszerzanie zasobu
słownictwa poprzez analizę tekstów, reportaży, dokumentów, programów
telewizyjnych i radiowych;
• elementy języka biznesu (rynek pracy, gospodarka).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach
oraz co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. Dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z prowadzących. 2.
Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać
zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia
punktów). a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego
z dwóch semestrów student nie zostaje dopuszczony do egzaminu
końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania
zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem
poprawkowym z PNJN, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza cały
rok PNJN. 3. Egzamin kończący rok akademicki jest egzaminem
kompetencyjnym w całości w języku niemieckim, sprawdzającym
ogólną wiedzę językową na poziomie C2 (ESOKJ) i składa się z części
pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów).
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części
pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x
25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15
punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać
min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym
dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem
napisania jej na min. 12 punktów. W przypadku niespełnienia
powyższych wymagań student nie zostaje dopuszczony do egzaminu
ustnego i zdaje ponownie cały egzamin w sesji poprawkowej. W
przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu student powtarza w
drugim terminie tylko tę część. UWAGA: Zależnie od okoliczności forma
zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze
stacjonarnej na zdalną.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+/C2
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane zagadnienia) 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekład literacki

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Język niemiecki

Kod przedmiotu
UJ.WFPLIJNiemS.280.5ce2a4062df39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z wybraną specjalnością, w sem.
letnim II roku SM z literaturą szwajcarską po r. 1945.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury, zna i rozumie /ma
pogłębioną świadomość znaczenia relacji pomiędzy
literaturami różnych kręgów kulturowych

W1

PLI_K2_W04, PLI_K2_W10

egzamin pisemny

PLI_K2_U05, PLI_K2_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego,
nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poszerzają horyzonty naukowe studentów, wprowadzając ich w
zagadnienia związane z wybraną specjalnością magisterską. Uczestnicy kursu
przyswajają sobie odpowiednią terminologię naukową, prowadzą dyskusje na
tematy naukowe, formułują własne tezy i bronią ich przy pomocy stosownych
argumentów.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu podaje prowadzący zajęcia.
Zaliczenie stacjonarnie lub w razie konieczności zdalnie.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+/C2,
obecność obowiązkowa

Sylabusy

458 / 458
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

przekładoznawstwo

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Kierownik kierunku
dr Łukasz Wiraszka

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Językoznawstwo 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Przekładoznawstwo to kierunek studiów II stopnia mający na celu przygotowanie studentów do wykonywania działalności
tłumacza pisemnego i ustnego w zakresie trzech języków: polskiego, angielskiego oraz drugiego wybranego języka obcego
(francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego).
W ciągu czterech semestrów nauki studenci nabywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie pracy z różnymi
rodzajami tekstów (m.in. prasowych, specjalistycznych i użytkowych), zapoznają się z przekładem audiowizualnym i
multimodalnym, a także z przekładem ustnym konsekutywnym i symultanicznym. Znaczną część zajęć stanowią warsztaty w
laboratoriach komputerowych wyposażonych w nowoczesne narzędzia do tłumaczenia wspomaganego komputerowo
(narzędzia CAT), dzięki czemu studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnym oprogramowaniem
wykorzystywanym w profesjonalnych ﬁrmach z branży tłumaczeniowej. Dzięki wysokiej klasy infrastrukturze
wideokonferencyjnej zajęcia prowadzone są we współpracy z uczelniami partnerskimi w kraju i za granicą. Studenci zgłębiają
również metody pozyskiwania informacji do celów przekładu, zasady profesjonalnej edycji i adiustacji tekstu oraz realia
procesu tłumaczenia. Proponowane moduły opcyjne umożliwiają każdemu studentowi pogłębianie wiedzy z wybranych
dziedzin przekładu. Dopełnienie zajęć stanowią wykłady dotyczące badań kulturoznawczych i przekładoznawczych, a także
obowiązkowe praktyki w branży tłumaczeniowej.
Tym, co wyróżnia przekładoznawstwo od kierunków o podobnie zdeﬁniowanych celach i efektach uczenia się prowadzonych
na Uniwersytecie Jagiellońskim (takich jak przekładoznawstwo literacko-kulturowe oraz przekład literacki), jest przede
wszystkim nauka tłumaczenia w kombinacji trzech języków: polskiego, angielskiego oraz dodatkowego języka obcego.
Ponadto, w odróżnieniu od podobnych kierunków, kierunek przekładoznawstwo zorientowany jest na dydaktykę tłumaczenia
tekstów nieliterackich, zwłaszcza użytkowych i specjalistycznych, a przede wszystkim jest kierunkiem priorytetowo
zorientowanym na profesjonalizację i uwarunkowania zatrudnieniowe w sektorze usług językowych i tłumaczeniowych. Co
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więcej, wszystkie egzaminy praktyczne przeprowadzane są we własnych laboratoriach komputerowych wyposażonych w
narzędzia do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, a infrastruktura technologiczna Katedry odpowiada współczesnym
standardom w tym zakresie. Kierunek przekładoznawstwo oferuje kształcenia nie tylko w zakresie przekładu pisemnego, lecz
również w zakresie przekładu ustnego konferencyjnego.
Jednostka prowadząca kierunek przekładoznawstwo należy do międzynarodowej sieci EMT (European Master's in Translation)
i współpracuje z takimi instytucjami unijnymi, jak Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń (DGT), Dyrekcja Generalna ds.
Tłumaczeń Ustnych (SCIC), Komisja, Rada i Parlament Europejski; należy do Konsorcjum Badań nad Edukacją Tłumacza
(CTER) oraz utrzymuje kooperację z organizacjami zrzeszającymi tłumaczy i prowadzącymi badania naukowe nad
przekładem w Polsce i zagranicą (TEPIS, EST, ID-TS)".

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku przekładoznawstwo jest zgodna z misją i strategią rozwoju Uczelni określonymi w Statucie
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Strategii Rozwoju UJ.
Koncepcja kształcenia zorientowana jest na przygotowanie absolwenta do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy, rozwój umiejętności praktycznych oraz kompetencji umożliwiających
absolwentowi dostosowanie się do wymagań pracodawcy.
Przewiduje się dbałość o jak najwyższą jakość nauczania, powiązanie dydaktyki z prowadzonymi w jednostce badaniami
naukowymi, a także wzajemnie konstruktywne relacje z otoczeniem społeczno–gospodarczym.
Czas trwania kształcenia oraz metody kształcenia dopasowane są do treści programowych, celów kształcenia oraz
zakładanych efektów uczenia się, zaś plan studiów daje studentowi możliwość wyboru części modułów, szczególnie w
zakresie języka dodatkowego oraz typu tłumaczenia.

Cele kształcenia
– zapoznanie studentów ze specyﬁką, praktycznymi uwarunkowaniami oraz teoretycznymi podstawami tłumaczenia tekstów
pisanych nieliterackich oraz tłumaczenia ustnego;
– zapoznanie studentów z technikami, normami oraz dobrymi praktykami w zakresie wykonywania tłumaczeń nieliterackich,
także specjalistycznych;
– rozwój umiejętności wykonywania profesjonalnych tłumaczeń tekstów pisanych z języka angielskiego na język polski, z
języka polskiego na język angielski oraz z wybranego dodatkowego języka obcego na język polski, a także podstawowych
umiejętności w zakresie wykonywania tłumaczenia ustnego w parze języków polski–angielski;
– zapoznanie studentów z narzędziami wspomagającymi tłumaczenie oraz metodami pozyskiwania informacji niezbędnych
do wykonania prawidłowego tłumaczenia, a także rozwój umiejętności praktycznego ich wykorzystywania w procesie
przekładu;
– zaznajomienie studentów z przekładoznawstwem jako wielowymiarową nauką o przekładzie oraz z najważniejszymi
nurtami, szkołami, teoriami przekładoznawczymi;
– zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia naukowych badań nad przekładem oraz rozwój umiejętności w zakresie
analizy i krytyki przekładu.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W dobie gospodarki globalnej i globalnych korporacji, w Polsce i za granicą rośnie zapotrzebowanie na „pracowników
wiedzy” („knowledge workers”) zdolnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy, w tym do pracy
koncepcyjnej i dokumentacyjnej prowadzonej w różnych językach oraz do komunikacji międzykulturowej. Proponowany
program studiów odpowiada na te potrzeby w następujący sposób:
– rozwija umiejętności twarde (zawodowe) i miękkie (uniwersalne, niezbędne do funkcjonowania na dynamicznie
zmieniającym się rynku pracy) w zakresie przekładu, w tym przekładu tekstów specjalistycznych (m.in. ekonomicznych i
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prawniczych), stanowiących element pracy w korporacjach międzynarodowych;
– przygotowuje absolwentów do roli „pracowników wiedzy” i do systematycznego rozwoju zawodowego poprzez kształcenie
niezbędnych do tego kompetencji i umiejętności (w tym kompetencji z zakresu samodzielnego uczenia się, wyszukiwania i
weryﬁkowania informacji);
– rozwija umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej niezbędne zarówno w procesie tłumaczenia tekstów jak i w
relacjach interpersonalnych w międzynarodowych zakładach pracy;
– rozwija umiejętności wymagane w przekładzie, takie jak krytycyzm myślenia, szerokie spojrzenie na problem oraz zdolność
równoczesnego uwzględniania szeregu czynników mających wpływ na efekt pracy tłumacza, a więc umiejętności dające
absolwentom fundament niezbędny dla każdego „pracownika wiedzy” oraz punkt wyjścia do nabywania bardziej
specjalistycznych kompetencji wynikających z konkretnego stanowiska pracy.
Ponadto program obejmuje wdrażanie projektów tłumaczeniowych umożliwiających studentom nabycie doświadczenia w
pełnieniu zróżnicowanych ról (menedżer projektu tłumaczeniowego, tłumacz, redaktor, lider zespołu itd.). W ramach
programu organizowane są również regularnie spotkania z podmiotami zewnętrznymi w ramach tzw. Career Days
(„Seminarium: Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych”), na których studenci mając
bezpośredni kontakt z przedstawicielami ﬁrm z branży językowej, tłumaczeniowej oraz szeroko rozumianej branży pracy
globalnej dla „pracowników wiedzy” poznają uwarunkowania rynku pracy oraz jest zakres pożądanych kompetencji,
umiejętności i kwaliﬁkacji.
W ramach działalności międzynarodowej sieci magisterskich programów tłumaczeniowych EMT przy KE, Katedra wdraża
założenia modelu kompetencji tłumacza "EMT Competence Framework 2017", w którym dostarczanie usług
tłumaczeniowych stanowi jeden z kluczowych obszarów kompetencyjnych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent Katedry jest przygotowany do roli „pracownika wiedzy” i do systematycznego rozwoju zawodowego oraz potraﬁ
rozwijać umiejętności twarde i miękkie w zakresie przekładu, gdyż:
• jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w zakresie przekładoznawstwa, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i translatorskich oraz zasięgania opinii ekspertów
(kompetencje)
• potraﬁ planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w zakresie warsztatu translatorskiego, a także
ukierunkowywać innych w tym zakresie
• jest gotów odpowiedzialnie pełnić rolę tłumacza z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, a także
przestrzegać zasad etyki oraz kultywować i upowszechniać wzory właściwego postępowania w zawodzie tłumacza
• potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną w samodzielnie realizowanych analizach przekładu, formułując na ich
podstawie oryginalne hipotezy
• potraﬁ dokonać oceny, krytycznej analizy, selekcji, syntezy oraz twórczej interpretacji informacji pochodzących z różnych,
właściwie dobranych źródeł, w procesie rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów translatorskich, a także w
procesie analizy i oceny jakości przekładu
• zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i kulturowe uwarunkowania działalności tłumacza
• zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do działalności tłumacza.
Absolwent Katedry potraﬁ rozwijać także umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz nabywać bardziej
specjalistyczne kompetencje wynikające z konkretnego stanowiska pracy dzięki:
• umiejętności planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie w zakresie warsztatu translatorskiego, a
także ukierunkowywać innych w tym zakresie
• rozumieniu roli poszczególnych źródeł informacji oraz znajomości sposobów efektywnego pozyskiwania i kryteriów oceny
jakości informacji w procesie przekładu
• gotowości do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, a także inspirowania i organizowania działania na rzecz
środowiska społecznego w zakresie podnoszenia jakości usług tłumaczeniowych.
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Absolwent jest przygotowany do pełnienia zróżnicowanych ról w międzynarodowych korporacjach i podmiotach
świadczących usługi tłumaczeniowe, dzięki:
• umiejętności komunikowania się z różnymi kręgami odbiorców, uwzględniając ich specyﬁkę i potrzeby, a także
występujące między uczestnikami komunikacji różnice kulturowe
• umiejętności kierowania pracą zespołu tłumaczy oraz współdziałać z innymi tłumaczami i specjalistami językowymi (takimi
jak redaktorzy, korektorzy itp.) w ramach prac zespołowych
• wiedzy o celach, organizacji i zasadach funkcjonowania instytucji świadczących usługi związane z przekładem i szeroko
rozumianą komunikacją międzykulturową
• umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy teoretycznej w samodzielnie realizowanych analizach przekładu.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ PRZEKŁADOZNAWCZYCH:
– badania nad zjawiskami językowymi i kulturowymi w przekładzie
– badania nad wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie tłumaczenia
– badania w zakresie dydaktyki przekładu
– badania nad komunikacją niewerbalną i jej rolą w przekładzie
– badania w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych
– badania w zakresie przekładu ustnego
– badania w zakresie przekładu środowiskowego
– badania nad przekładem intersemiotycznym (w tym audiowizualnym)
– badania nad relacją pomiędzy przekładem a dostępnością
– badania nad procesem decyzyjnym tłumacza (analiza strategii i technik tłumaczeniowych)
TEMATY BADAWCZE REALIZOWANE W JEDNOSTCE:
• wykorzystanie technologii cyfrowych w dydaktyce przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w
powyższym celu telekolaboracji i zespołowych projektw tłumaczeniowych oraz podejścia emergentystycznego do dydaktyki
przekładu
• koncepcje kompetencji tłumacza z perspektywy dydaktyków przekładu i przedstawicieli rynku tłumaczeniowego
• tożsamość tłumacza środowiskowego i świadomość etyczna
• komunikacja niewerbalna w pracy tłumacza ustnego w aspekcie tłumacza jako nadawcy i jako odbiorcy komunikatu
niewerbalnego
• punkt widzenia w języku i przekładzie z perspektywy językoznawstwa kognitywnego
• przekład audiowizualny jako rodzaj przekładu intersemiotycznego
• przekład intersemiotyczny testów artystycznych na podstawie analizy tekstów źródłowych i ich tłumaczeń w zakresie
literatury, opery, baletu, muzyki klasycznej i estradowej, malarstwa. Relacja obraz-słowo-dźwięk-ruch
• problematyka dostępności w zakresie przekładu tekstów muzealnych przeznaczonych dla osób słabowidzących
• porównawcze badania korpusowe nad językiem tekstu naukowego: j. polski – j. angielski
• badania nad specyﬁką przekładu tekstów o tematyce religijnej
• badania nad rozwojem kompetencji tłumaczy tekstów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji
technicznych związanych z przekładem wspomaganym komputerowo, automatycznym przetwarzaniem danych językowych i
jego postedycją, a także zarządzaniem terminologią
• problematyka interpretacji w kontekście przekładoznawstwa na podstawie tłumaczeń tekstów związanych z szeroko pojętą
kulturą (przekład tekstów literackich, teatralnych, muzealnych, kulinarnych, przekład medyczny)
• badania nad rozwijaniem kompetencji międzykulturowych studentów przekładu w ramach międzynarodowych projektów
telekolaboracyjnych
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• problematyka interpretacji znaków oraz natury i roli tekstu w kontekście semiotyki kultury na podstawie analizy i
tłumaczenia różnego rodzaju tekstów zawierających elementy kulturowe
• symbole i metafory jako elementy nacechowane kulturowo, ich pochodzenie i funkcji w tekście a problematyka ich
przekładu (w oparciu o teksty specjalistyczne)
• elementy z historii kultury w gatunku fantasy i problem ich przekładu interlingwalnego i intersemiotycznego
• tożsamość kulturowa: problem jej określenia i poprawnego przekazania w przekładzie
• wpływ tłumaczenia na ocenę wiarygodności zeznań świadków w odniesieniu do psychologicznych i lingwistycznych
kryteriów oceny wiarygodności zeznań świadków
• badania nad stworzeniem lingwistycznych kryteriów oceny wiarygodności zeznań
• badania nad poprawą jakości tłumaczeń wykonywanych przez studentów, osiągniętą w wyniku wielostopniowej weryﬁkacji
i korekty
• badania nad gotowością studentów do podejmowania różnych ról w ramach wykonywanych na zajęciach projektów, nad
wywiązywaniem się przez nich z podjętych obowiązków oraz nabywaniem umiejętności i kompetencji z zakresu weryﬁkacji,
redakcji i korekty tekstów, a także kierowania projektami

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone w Katedrze Przekładoznawstwa badania związane są z dydaktyką w dwojaki sposób. Z jednej strony wyniki
badań prowadzonych przez pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry stanowią podbudowę treściową prowadzonych
przez nich zajęć. Z drugiej strony zajęcia dydaktyczne i bezpośredni kontakt z populacją studentów umożliwiają
pracownikom Katedry prowadzenie badań ilościowych i jakościowych nad wybranymi aspektami (dydaktyki) przekładu oraz
komunikacji międzykulturowej, w zależności od zainteresowań naukowych konkretnych badaczy.
Wykorzystanie wyników badań naukowych w procesie dydaktycznym
Wiedza nabyta przez pracowników Katedry podczas prowadzonych przez nich badań przekazywana jest studentom podczas
zajęć. Znajduje to odzwierciedlenie np. w tematyce seminariów magisterskich, w ramach których studenci zajmują się
zgłębianiem zagadnień związanych np. punktem widzenia w języku i przekładzie, modelami kompetencji tłumacza i
kompetencji translatorycznej oraz wykorzystywaniem technologii cyfrowych w przekładzie. Wpływ działań badawczych
pracowników Katedry na prowadzone przez nich zajęcia widoczny jest również w tematyce innych zajęć, np. poświęconych
przekładowi prawniczemu, przekładowi dla instytucji Unii Europejskiej czy też wykorzystaniu technologii tłumaczeniowych w
przekładzie tekstów specjalistycznych.
Wyniki badań wykorzystywane są również jako źródło inspiracji do przeprowadzania zajęć o charakterze warsztatowokonwersatoryjnym, ćwiczeń realizowanych podczas np. podczas zajęć poświęconych tłumaczeniu tekstów naukowych oraz
zajęć specjalizacyjnych, podczas których studenci realizują zespołowe projekty tłumaczeniowe wykonując tłumaczenia
tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski, często dla autentycznego
klienta, np. Działu Obsługi Niepełnosprawnych, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Ogrody Terapeutyczne z
Krakowa.
Ponadto wyniki badań naukowych mają również wpływ na sposób realizacji zajęć dydaktycznych wpływając np. do dobór
stosowanych podczas zajęć metod i technik nauczania. Przykładem jest zastosowanie zasad podejścia emergentystycznego
do dydaktyki przekładu podczas zajęć specjalizacyjnych poświęconych tłumaczeniom zespołowym (rok akademicki
2016/2017 i 2017/2018) oraz zajęć Narzędzia CAT i Narzędzia CAT i postedycja.
Efektem ćwiczeń tłumaczeniowych wykonywanych przez studentów podczas opisanych wyżej zajęć dydaktycznych są
konkretne materiały ukazujące się w druku np. Przewodnik po zabytkach Collegium Maius dla osób słabowidzących czy
wielojęzyczna seria "Zeszyty Tłumaczeniowe / Translation Collections" tworzona we współautorstwie Katedry i poświęcona

Nauka, badania, infrastruktura

8 / 235

różnym tematom przekładowym, jak problem przekładu melicznego w tłumaczeniu kolęd, transkreacja legend i inne.
Wykorzystanie procesu dydaktycznego do celów badawczych
Prowadzone w Katedrze zajęcia dydaktyczne stanowią okazję do realizacji badań naukowych, m.in. ze względu na to, że
zapewniają one dostęp do populacji studentów oraz wykonywanych przez nich tłumaczeń.
Tłumaczenia wykonywane przez studentów stanowią materiał badawczy przydatny np. w realizacji badań nad punktem
widzenia w języku i przekładzie. Tłumaczenia te umożliwiają również przeprowadzanie badań nad procesem tłumaczenia,
procesem decyzyjnym tłumacza, twardymi i miękkimi kompetencjami wykorzystywanymi np. podczas zespołowych
projektów tłumaczeniowych oraz elementami kompetencji międzykulturowej, które studenci wykorzystują podczas
międzynarodowych projektów telekolaboracyjnych w ramach przedmiotu Komunikacja międzykulturowa w nowych mediach
(GPE Project).
Należy podkreślić, że w prowadzone na podstawie zajęć dydaktycznych badania prowadzone są również z aktywnym
udziałem studentów, którzy mają okazję prowadzenia eksperymentów lub projektów realizowanych w grupach badawczych
np. podczas zajęć Rola komunikacji niewerbalnej w pracy tłumacza ustnego oraz w ramach seminarium magisterskiego.
Wyniki wyżej opisanych badań znajdują odzwierciedlenie w publikacjach naukowych pracowników Katedry, referatów
wygłaszanych podczas konferencji (np. konferencje GPE i PTLS) i wykładów otwartych, ale także w publikacjach naukowych
autorstwa studentów współredagowanych przez pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry (np. Proﬁling Translation) w
ramach projektów wydawniczych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
- dwie pracownie komputerowe (do nauczania technologii tłumaczeniowych + przekładu audiowizualnego oraz prowadzenia
części specjalistycznych kursów tłumaczeniowych) wyposażone w następujący sprzęt:
1) 16 (szesnaście) komputerów w każdym laboratorium (sprzęt jest regularnie aktualizowany lub wymieniany na nowsze
urządzenia - ostatnia wymiana w marcu 2018 r.). Obecnie są to komputery marki DELL lub Hewlett-Packard z
wielowątkowymi procesorami Intel i3 oraz i7 i szybkimi dyskami SSD;
2) projektor cyfrowy i ekran w każdym laboratorium;
3) dedykowana drukarka laserowa sieciowa dla każdego laboratorium.
- laboratorium komputerowe (wykorzystywane głównie do zajęć data mining i niektórych zajęć z przekładu
specjalistycznego) wyposażone w 14 komputerów (Windows Professional, Oﬃce Suite), projektor cyfrowy i ekran;
- terminal wideokonferencyjny ﬁrmy POLYCOM (seria HDX), wykorzystywany w projektach zewnętrznych Katedry
realizowanych z innymi uczelniami i partnerami zewnętrznymi;
- sala szkoleniowa dla tłumaczy ustnych z 12 kabinami + 8 paneli szkoleniowych dla tłumaczy ustnych oraz system
informatyczny szkoleniowy SANAKO - system audio z możliwością nagrywania, projektor cyfrowy i ekran;
- infrastruktura dostępu do Internetu: stałe połączenie z szerokopasmową siecią światłowodową lub łącze WiFi za
pośrednictwem dwóch punktów dostępowych klasy Enterprise, pracujących w dwóch zakresach częstotliwości radiowej – 2,4
i 5 GHz.
OPROGRAMOWANIE KOMERCYJNE
System operacyjny: Windows 10 + Microsoft Oﬃce 2013 i 2016 Suite
Posiadane licencje komercyjne obejmują:
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- 32 (trzydzieści dwie) licencje SDL Trados Studio Professional (Studio 2015 i najnowsza wersja - Trados Studio 2019);
- 45 (czterdzieści pięć) licencji memoQ (nowa wersja - 8.5) - z możliwościa integracji z różnymi silnikami tłumaczenia
maszynowego;
- 45 (czterdzieści pięć) licencji Fluency Translation Suite Professional (z w pełni zintegrowanym silnikiem Microsoft MT);
- dostęp do platformy własnych silników tłumaczenia maszynowego (KANTAN MT);
- specjalistyczne oprogramowanie do tłumaczeń audiowizualnych;
- Adobe InDesign; Camtasia; HyperSnap; Dragon NaturallySpeaking; TLex;
- oprogramowanie do oceny i zapewniania jakości tłumaczeń: ApSic XBench; Distiller QA.
Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy jednostką prowadzącą a twórcami narzędzi CAT, co roku studenci otrzymują własne
klucze licencyjne do w pełni rozwiniętego oprogramowania komercyjnego. W ten sposób studenci mogą rozwijać swoje
kompetencje technologiczne w warunkach domowych i we własnym tempie.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0232

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
W toku studiów student realizuje łącznie 1000 godzin zajęć dydaktycznych, które obejmują 580 godzin zajęć obowiązkowych
(w tym 120 godzin praktyk) oraz 420 godzin zajęć fakultatywnych. Większość modułów nastawionych jest na stopniowy
rozwój umiejętności praktycznych poprzez ćwiczenia w zakresie tłumaczenia różnych typów tekstów. Studenci zdobywają
umiejętności z tłumaczenia praktycznego w zakresie dwóch języków aktywnych (j. polski i j. angielski) oraz jednego,
wybranego języka biernego (do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski). Zajęcia praktyczne
wsparte są niezbędnym przygotowaniem teoretycznym, które zapewniają moduły wykładowe, natomiast szeroka oferta
praktycznych zajęć specjalizacyjnych i opcyjnych umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach
tłumaczenia. Zajęcia seminaryjne przygotowują do napisania przekładoznawczej pracy magisterskiej. Program studiów
objemuje także kształcenie podstawowe w zakresie tłumaczenia ustnego.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

0

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

69

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

6

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1000

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki w wymiarze 120 godzin. Praktyki odbywają się w biurach tłumaczeń, a także w instytucjach i organizacjach
związanych z działalnością tłumaczy i ekspertów językowych, takich jak wydawnictwa, jak również w ﬁrmach, których
działalność obejmuje konieczność tłumaczenia tekstów.
Praktyki odbywają się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Katedrą Przekładoznawstwa (jednostką prowadząca
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kierunek) a organizacją przyjmującą studenta na praktykę.
Student rozlicza się z przebiegu praktyk zawodowych na podstawie karty przebiegu praktyk, w której opisuje czynności
wykonywane podczas praktyk oraz liczbę przepracowanych godzin. Kartę praktyk analizuje i zatwierdza podpisem opiekun
praktyk będący pracownikiem instytucji, w której odbywa się praktyka zawodowa. Po odbyciu praktyki student przedkłada
kartę jej przebiegu, uzyskując na tej podstawie zaliczenie.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
– praca dyplomowa (magisterska)
– egzamin dyplomowy
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PRZ_K2_W01

Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu przekładoznawstwa i rozumie
powiązane z nią konstrukty pojęciowe, a także zjawiska, do których się one odnoszą, i P7U_W, P7S_WG
teorie, które je wyjaśniają

PRZ_K2_W02

Absolwent zna i rozumie nurty i szkoły przekładoznawstwa, zna ich kluczowe
założenia i rozumie współczesne tendencje rozwojowe w nauce o przekładzie

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W03

Absolwent zna i rozumie najistotniejsze typy i modele badań nad przekładem oraz
zna powiązane z nimi metodologie i założenia teoretyczne

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W04

Absolwent zna i rozumie wyróżniane i opisywane w literaturze teoretycznej strategie i
techniki przekładu oraz rozumie czynniki warunkujące możliwość ich zastosowania w P7U_W, P7S_WG
tłumaczeniu

PRZ_K2_W05

Absolwent zna i rozumie normy i dobre praktyki w zakresie wykonywania tłumaczeń
pisemnych, w tym tłumaczeń tekstów specjalistycznych, jak i tłumaczeń ustnych

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zjawiska językowe i aspekty użycia języka, a także
powiązane z nimi czynniki pragmatyczne i kulturowe, kształtujące znaczenie
komunikatu językowego i wpływające na jego recepcję przez różne grupy odbiorców

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W07

Absolwent zna i rozumie metody analizy tekstu źródłowego i przekładu, a także
kryteria oceny jakości przekładu

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W08

Absolwent zna i rozumie cele, organizację i zasady funkcjonowania instytucji
świadczących usługi związane z przekładem i szeroko rozumianą komunikacją
międzykulturową

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W09

Absolwent zna i rozumie zasady stosowania i działanie narzędzi usprawniających
proces przekładu, w tym oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego
komputerowo

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W10

Absolwent zna i rozumie rozumie rolę poszczególnych źródeł informacji oraz zna
sposoby efektywnego pozyskiwania i kryteria oceny jakości informacji w procesie
przekładu

P7U_W, P7S_WG

PRZ_K2_W11

Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i kulturowe uwarunkowania
działalności tłumacza

P7U_W, P7S_WK

PRZ_K2_W12

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do działalności tłumacza

P7U_W, P7S_WK

Kod

Treść

PRK

PRZ_K2_U01

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować, organizować i realizować projekty w
zakresie tłumaczenia tekstów prasowych i użytkowych, a także tłumaczenia tekstów
specjalistycznych: naukowych, ekonomicznych oraz prawnych i prawniczych z języka
angielskiego na język polski, z języka polskiego na język angielski, a także z
dodatkowego języka obcego na język polski

P7U_U, P7S_UW

PRZ_K2_U02

Absolwent potraﬁ dokonać tłumaczenia ustnego w trybie konsekutywnym z
wykorzystaniem notatek, z języka polskiego na język angielski oraz z języka
angielskiego na język polski

P7U_U, P7S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PRZ_K2_U03

Absolwent potraﬁ dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki przekładu, a
także korzystać z zaawansowanych narzędzi wspomagających proces tłumaczenia w
samodzielnej lub zespołowej realizacji oryginalnych i innowacyjnych projektów
translatorskich

P7U_U, P7S_UW

PRZ_K2_U04

Absolwent potraﬁ dokonać oceny, krytycznej analizy, selekcji, syntezy oraz twórczej
interpretacji informacji pochodzących z różnych, właściwie dobranych źródeł, w
procesie rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów translatorskich, a także
w procesie analizy i oceny jakości przekładu

P7U_U, P7S_UW

PRZ_K2_U05

Absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną w samodzielnie
realizowanych analizach przekładu, formułując na ich podstawie oryginalne hipotezy

P7U_U, P7S_UW

PRZ_K2_U06

Absolwent potraﬁ w sposób zrozumiały dla specjalistów przedstawiać wyniki
własnych analiz przekładu i opisywać swój proces rozumowania oraz translatorski
proces decyzyjny w języku obcym na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7U_U, P7S_UK

PRZ_K2_U07

Absolwent potraﬁ komunikować się z różnymi kręgami odbiorców, uwzględniając ich
specyﬁkę i potrzeby, a także występujące między uczestnikami komunikacji różnice
kulturowe

P7U_U, P7S_UK

PRZ_K2_U08

Absolwent potraﬁ kierować pracą zespołu tłumaczy oraz współdziałać z innymi
tłumaczami i specjalistami językowymi (takimi jak redaktorzy, korektorzy itp.) w
ramach prac zespołowych

P7U_U, P7S_UO

PRZ_K2_U09

Absolwent potraﬁ planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w
zakresie warsztatu translatorskiego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PRZ_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w
zakresie przekładoznawstwa, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i translatorskich oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu translatorskiego lub
problemu w własnych badaniach nad przekładem

P7U_K, P7S_KK

PRZ_K2_K02

Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, a także
inspirowania i organizowania działań na rzecz środowiska społecznego w zakresie
podnoszenia jakości usług tłumaczeniowych

P7U_K, P7S_KO

PRZ_K2_K03

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli tłumacza z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, a także do przestrzegania zasad etyki oraz
kultywowania i rozpowszechniania wzorów właściwego postępowania w zawodzie
tłumacza

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (I/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego
(języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku
studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.
Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.
Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne
Wstęp do przekładoznawstwa / Introduction to Translation Studies – kursy wymienne
Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w
danym roku akademickim.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty tłumaczeniowe I/B [tłumaczenie tekstów prasowych i
użytkowych (A↔B)]

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty tłumaczeniowe I/C [tłumaczenie tekstów prasowych i
użytkowych (C→A)]

30

3,0

egzamin

F

Gramatyka i stylistyka języka polskiego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Intercultural pragmatics

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pozyskiwanie informacji

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

BHK

4

-

egzamin

English for translators

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wykład monograﬁczny w zakresie językoznawczych aspektów
przekładu

30

3,0

egzamin

Przedmiot

O

O

Kursy w dwóch wariantach językowych

O

Wstęp do przekładoznawstwa

30

4,0

egzamin

F

Introduction to Translation Studies

30

4,0

egzamin

F

Seminarium magisterskie

30

3,0

zaliczenie

F

MA Seminar

30

3,0

zaliczenie

F

Zajęcia opcyjne

O

Global Understanding

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów artystycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tłumaczenie tekstó w multimodalnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w technicznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w medycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów naukowych (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład ustny (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie ustne w języku B

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie literackie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie audiowizualne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatralia w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transkreacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lokalizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dostępność mediów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autoprezentacja tłumacza ustnego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nazwy własne w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody i techniki nauki językó w obcych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (II/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego
(języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
Konieczność wyboru zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia specjalizacyjne
trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie
niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.
Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku
studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.
Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.
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Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne;
Narzędzia CAT / CAT tools – kursy wymienne;
Dyrektor Instytutu/Kierownika Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w
danym roku akademickim.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty tłumaczeniowe II/B [tłumaczenie tekstów naukowych
(A↔B)]

45

4,0

egzamin

O

Warsztaty tłumaczeniowe II/C [tłumaczenie tekstów ekonomicznych
(C→A)]

30

3,0

egzamin

F

Edycja i adiustacja tekstów

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki

120

6,0

zaliczenie

O

Wykład monograﬁczny w zakresie badań przekładoznawczych

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Kursy w dwóch wariantach językowych

O

Narzędzia CAT

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

CAT tools

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie

30

4,0

zaliczenie

F

MA Seminar

30

4,0

zaliczenie

F

Zajęcia opcyjne

O

Global Understanding

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów artystycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w multimodalnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w technicznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w medycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów naukowych (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład ustny (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie ustne w języku B

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie literackie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tłumaczenie audiowizualne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatralia w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transkreacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lokalizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dostępność mediów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autoprezentacja tłumacza ustnego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nazwy własne w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody i techniki nauki językó w obcych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Zajęcia specjalizacyjne

O

Proces decyzyjny tłumacza

30

4,0

zaliczenie

F

Profesjonalne aspekty tłumaczenia

30

4,0

zaliczenie

F

Zarządzanie jakością przekładu

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumacz na rynku pracy

30

4,0

zaliczenie

F

Komunikacja niewerbalna

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumacz w muzeum a normy ISO dla dostawców usług
tłumaczeniowych

30

4,0

zaliczenie

F

Projekty telekolaboracyjne

30

4,0

zaliczenie

F

Etyka zawodu tłumacza

30

4,0

zaliczenie

F

Praca tłumacza przysięgłego

30

4,0

zaliczenie

F

Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumaczenie angielsko-polskie tekstów nieliterackich

30

4,0

zaliczenie

F

Przekład intersemiotyczny tekstów artystycznych

30

4,0

zaliczenie

F

Tekst i przekład jako narzędzie kultury

30

4,0

zaliczenie

F

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (III/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego
(języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS).
Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim
oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.
Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku
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studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.
Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.
Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne;
Narzędzia CAT i postedycja / CAT tools & post-editing – kursy wymienne;
Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w
danym roku akademickim.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty tłumaczeniowe III/B [tłumaczenie tekstów ekonomicznych
(A↔B)]

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty tłumaczeniowe III/C [tłumaczenie tekstów prawnych i
prawniczych (C→A)]

30

3,0

egzamin

F

Tłumaczenie ustne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

egzamin

Przedmiot

O

Kursy w dwóch wariantach językowych

O

Narzędzia CAT i postedycja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

CAT tools & post-editing

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie

30

11,0

zaliczenie

F

MA Seminar

30

11,0

zaliczenie

F

Zajęcia opcyjne

O

Global Understanding

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów artystycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w multimodalnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w technicznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w medycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów naukowych (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład ustny (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tłumaczenie ustne w języku B

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie literackie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie audiowizualne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatralia w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transkreacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lokalizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dostępność mediów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autoprezentacja tłumacza ustnego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nazwy własne w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody i techniki nauki językó w obcych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Zajęcia specjalizacyjne

O

Proces decyzyjny tłumacza

30

4,0

zaliczenie

F

Profesjonalne aspekty tłumaczenia

30

4,0

zaliczenie

F

Zarządzanie jakością przekładu

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumacz na rynku pracy

30

4,0

zaliczenie

F

Komunikacja niewerbalna

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumacz w muzeum a normy ISO dla dostawców usług
tłumaczeniowych

30

4,0

zaliczenie

F

Projekty telekolaboracyjne

30

4,0

zaliczenie

F

Etyka zawodu tłumacza

30

4,0

zaliczenie

F

Praca tłumacza przysięgłego

30

4,0

zaliczenie

F

Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumaczenie angielsko-polskie tekstów nieliterackich

30

4,0

zaliczenie

F

Przekład intersemiotyczny tekstów artystycznych

30

4,0

zaliczenie

F

Tekst i przekład jako narzędzie kultury

30

4,0

zaliczenie

F

Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia
specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane
są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.
Konieczność wyboru jednego z trzech modułów specjalistycznych w 4. semestrze studiów: Moduł
specjalistyczny: tłumaczenie konferencyjne, Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne lub Moduł

Plany studiów
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specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe. W danym roku akademickim mogą być oferowane jedynie niektóre
z modułów specjalistycznych wymienionych w programie studiów.
Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku
studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.
Student wybiera jeden z różnych tematycznie kursów seminaryjnych oferowanych w danym cyklu kształcenia.
Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne;
Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w
danym roku akademickim.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty tłumaczeniowe IV/B [tłumaczenie tekstów prawniczych
(A↔B)]

45

4,0

egzamin

Moduł specjalistyczny: tłumaczenia konferencyjne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

Kursy w dwóch wariantach językowych

O

Seminarium magisterskie

30

18,0

zaliczenie

F

MA Seminar

30

18,0

zaliczenie

F

Zajęcia opcyjne

O

Global Understanding

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów artystycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w multimodalnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w technicznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstó w medycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie tekstów naukowych (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład ustny (C→A)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie ustne w języku B

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumaczenie literackie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tłumaczenie audiowizualne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatralia w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transkreacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lokalizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dostępność mediów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autoprezentacja tłumacza ustnego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nazwy własne w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody i techniki nauki językó w obcych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Zajęcia specjalizacyjne

O

Proces decyzyjny tłumacza

30

4,0

zaliczenie

F

Profesjonalne aspekty tłumaczenia

30

4,0

zaliczenie

F

Zarządzanie jakością przekładu

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumacz na rynku pracy

30

4,0

zaliczenie

F

Komunikacja niewerbalna

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumacz w muzeum a normy ISO dla dostawców usług
tłumaczeniowych

30

4,0

zaliczenie

F

Projekty telekolaboracyjne

30

4,0

zaliczenie

F

Etyka zawodu tłumacza

30

4,0

zaliczenie

F

Praca tłumacza przysięgłego

30

4,0

zaliczenie

F

Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu

30

4,0

zaliczenie

F

Tłumaczenie angielsko-polskie tekstów nieliterackich

30

4,0

zaliczenie

F

Przekład intersemiotyczny tekstów artystycznych

30

4,0

zaliczenie

F

Tekst i przekład jako narzędzie kultury

30

4,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Warsztaty tłumaczeniowe I/B [tłumaczenie tekstów prasowych
i użytkowych (A↔B)]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.5cb094e670a6b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

ukształtowanie podstawowych kompetencji w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych o charakterze
publicystycznym (teksty prasowe) oraz użytkowym (teksty o ściśle określonej funkcji i strukturze),
ze szczególnym naciskiem na ugruntowanie umiejętności wykorzystania podstawowych strategii i technik
przekładu tekstów informacyjnych w parze języków polski-angielski

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

normy i dobre praktyki w zakresie tłumaczenia
tekstów prasowych i użytkowych w parze językowej
polski–angielski

PRZ_K2_W05

egzamin pisemny

W2

strategie i techniki tłumaczenia tekstów prasowych
i użytkowych w parze języków polski–angielski

PRZ_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tworzyć profesjonalne przekłady tekstów prasowych
i użytkowych parze języków polski–angielski

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U03

egzamin pisemny

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
niezbędne w procesie przekładu informacje
z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować
na tej podstawie krytyczne sądy dotyczące wyborów
translatorskich

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

egzamin pisemny

U3

odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
translatorskiego w zakresie tłumaczenia tekstów
prasowych i użytkowych w parze języków
polski–angielski

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U05,
PRZ_K2_U07

egzamin pisemny

U4

współdziałać i pracować w grupie, a także kierować
zespołem pracującym nad określonym projektem
translatorskim w zakresie tłumaczenia tekstów
prasowych i użytkowych w parze języków
polski–angielski

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U08

egzamin pisemny

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
translatorskich zakresie tłumaczenia tekstów
prasowych i użytkowych w parze języków
polski–angielski oraz do zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu translatorskiego

PRZ_K2_K01

egzamin pisemny

K2

wykonywania zawodu tłumacza tekstów prasowych
i użytkowych w sposób odpowiedzialny oraz
do przestrzegania w swojej działalności zasad etyki
tłumacza

PRZ_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

45

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
87

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

charakterystyka tekstów prasowych oraz różnych typów tekstów użytkowych w j.
polskim i angielskim (cechy językowo-stylistyczne, konwencje, typowa struktura);
specyﬁka przekładu tekstów informacyjnych w parze języków polski-angielski;
czynniki determinujące dobór technik i strategii przekładu; rola sytuacji
komunikacyjnej przekładu, proﬁlu czytelnika docelowego oraz funkcji tekstu w
procesie decyzyjnym tłumacza; analiza autentycznych tekstów prasowych i
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
użytkowych w j. polskim i angielskim oraz ich przekładów (case studies); typowe
K1, K2
problemy i pułapki w przekładzie poszczególnych typów tekstów użytkowych w
parze języków polski-angielski; strategie tłumaczenia odniesień kulturowych i
geograﬁcznych; techniki rozwiązywania problemów przekładowych wynikających z
różnic systemowych pomiędzy j. polskim i j. angielskim; źródła i narzędzia
pozyskiwania informacji w przekładzie tekstów pisanych o charakterze użytkowym
i publicystycznym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz wykonanie i
terminowe oddawanie zadawanych prac domowych (tłumaczeń o
objętości ok 1800 znaków ze spacjami). Egzamin pisemny, w trakcie
którego student musi poprawnie przetłumaczyć jeden tekst z gatunku
tekstów prasowych i użytkowych z języka polskiego na język angielski i
jeden tekst z takiego samego gatunku z języka angielskiego na język
polski. Objętość tekstu: 1000 znaków bez spacji; Czas tłumaczenia 1
tekstu: 60 minut.
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Warsztaty tłumaczeniowe I/C [tłumaczenie tekstów prasowych
i użytkowych (C→A)]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.1588661427.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ukształtowanie podstawowych kompetencji w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych o charakterze
informacyjnym (teksty zaczerpnięte z prasy codziennej) oraz użytkowym (teksty o ściśle określonej funkcji
i strukturze), ze szczególnym naciskiem na ugruntowanie umiejętności wykorzystania strategii i technik
przekładu tekstów niespecjalistycznych w wybranej parze języków: FR-PL, ES-PL, DE-PL, RU-PL, IT-PL

C2

Zapoznanie studenta z cechami charakterystycznymi tekstów niespecjalistycznych - prasowych i użytkowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

PRZ_K2_W06

egzamin pisemny,
tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

PRZ_K2_W04

egzamin pisemny,
tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

U1

wykonać przekład tekstu pisanego
niespecjalistycznego (prasowego oraz użytkowego)
z wybranego języka C na język polski przy
uwzględnieniu różnic językowych, stylistycznych,
składniowych, leksykalnych, interpunkcyjnych oraz
kulturowych

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U03

egzamin pisemny,
tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

U2

dokonać merytorycznej oceny oraz korekty przekładu
wykonanego przez innego studenta

PRZ_K2_U04

tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

U3

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz
łączyć niezbędne dla procesu przekładu informacje
zaczerpnięte z rożnych źródeł oraz dokonać wyboru
właściwej strategii tłumaczeniowej

PRZ_K2_U03

tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

U4

pracować przy grupowym projekcie tłumaczeniowym,
przyjmując w nim różne role (project managera,
tłumacza, korektora, weryﬁkatora tekstu)

PRZ_K2_U08

tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

W1

znaczenie elementów kulturowych w przekładzie
tekstów prasowych i użytkowych oraz konieczność
dostosowania stylu i rejestru języka do grupy
odbiorców tekstu

W2

różne techniki oraz strategie przekładu tekstów
prasowych i użytkowych oraz czynniki, które
warunkują ich dobór dla konkretnego tekstu

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wspólpracy z innymi tłumaczami (na przykład
w ramach większego projektu tłumaczeniowego)
zgodnie z etyką zawodową, dzieląc się informacjami,
które mogą pomagać innym tłumaczom; nawiązując
niezbędne kontakty z odpowiednimi specjalistami
w celu rozstrzygnięcia problemów zawartych w tekście

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

5

pozyskanie danych

10

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

przygotowanie do egzaminu

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie cech charakterystycznych tekstów prasowych

W1, W2

2.

Zajęcia praktyczne poświęcone tłumaczeniu tekstów prasowych (poświęconych
np. bieżącym wydarzeniom ze świata, polityce, sportowi, kulturze itd.)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

3.

Omówienie cech charakterystycznych tekstów użytkowych

W1, W2

4.

Zajęcia praktyczne poświęcone tłumaczeniu tekstów użytkowych (takich jak np.
przepisy kulinarne, ankiety, ulotki, broszury informacyjne, fragmenty tekstów
naukowych itd.)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, tłumaczenia
przygotowywane w ramach
zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego praktycznego
egzaminu pisemnego (przekład tekstu prasowego lub
użytkowego z języka C na język polski. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w ciągu semestru) oraz terminowe oddawanie
prac domowych.
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Gramatyka i stylistyka języka polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.5cb094e68a337.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zjawisk stylistyki, gramatyki i kultury języka polskiego.
Podnoszenie poziomu kompetencji językowej studentów w zakresie języka polskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnorodność stylów języka polskiego, funkcjonalne
odmiany stylistyczne współczesnej polszczyzny i ich
związek z różnymi formami tekstów mówionych
i pisanych oraz odpowiednie normy językowe; ma
wiedzę o zależności sposobu językowego
kształtowania tekstu od sytuacji komunikacyjnej; zna
podstawowe pojęcia kultury języka: norma językowa
i jej zróżnicowanie, system języka, uzus, błąd
językowy, innowacja językowa, puryzm językowy; ma
wiedze na temat mechanizmów i funkcji innowacji
językowych; zna zasady gramatyki języka polskiego
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
powodujących najczęstsze błędy językowe.

PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W06,
PRZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U07,
PRZ_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PRZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować zasady poprawności gramatycznej
i stylistycznej języka polskiego; rozpoznać
i wyeliminować błędy językowe; korzystać ze źródeł
leksykograﬁcznych pomocnych w pracy tłumacza
na język polski; korzystać z dostępnych narzędzi
weryﬁkujących poprawność języka polskiego;
korzystać z podstawowej literatury przedmiotu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego poszerzania swoich kompetencji w zakresie
kultury języka polskiego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Warsztat pracy tłumacza na język polski – narzędzia: słowniki ogólne języka
polskiego, słowniki specjalistyczne, Słownik Poprawnej Polszczyzny, poradnia
językowa.
2. Współczesna polszczyzna – style i odmiany - język mówiony vs język pisany;
kryteria podziału stylów, idiolekt, socjolekt, dialekty, style funkcjonalne
polszczyzny, styl potoczny w różnych wariantach, styl artystyczny, styl naukowy,
styl urzędowy; rodzaj tekstu do tłumaczenia a styl, ekwiwalencja stylistyczna.
3. Podstawowe pojęcia kultury języka: system, norma, uzus, innowacja językowa a
błąd; zapożyczenia z elementami historii kontaktów językowych polszczyzny,
neologizmy, neosemantyzmy.
4. Kryteria poprawności językowej, klasyﬁkacja błędów językowych; poprawność
stylistyczna – dobór środków stylistycznych w zależności od rodzajów tekstów

1.

W1, U1, K1

5. Trudności gramatyczne języka polskiego – leksyka, semantyka - łączliwość
gramatyczna i leksykalno-semantyczna; szablony językowe, frazemy, redundancja
leksykalna - pleonazmy, tautologie.
6. Frazeologia języka polskiego i jej błędy (poprawność we frazeologii, innowacje
frazeologiczne).
7. Trudności gramatyczne języka polskiego - ﬂeksja - pułapki odmiany w
polszczyźnie; syntaktyka - tendencje oraz kwestie poprawnościowe z dziedziny
składni, związki rządu i zgody, logiczna konstrukcja zdań i jej zakłócenia,
imiesłowowe równoważniki zdań, skróty składniowe, szyk wyrazów w zdaniu,
wyrazy funkcyjne; ocena poprawności syntaktycznej.
8. Leksyka specjalistyczna – narzędzia, dopasowanie stylistyczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe,
analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach, dyskusja o problemach przedstawionych w
zaliczenie na ocenę literaturze przedmiotu, prace pisemne - tłumaczenia zróżnicowanych
stylistycznie tekstów
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Intercultural pragmatics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.1588661533.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych, by współdziałać z przedstawicielami innych kultur

C2

Wprowadzenie standardowych podejść i metod analizy kultury opracowanych przez naukowców z dziedziny
komunikacji

C3

Zapoznanie studentów z niezbędnymi dla tłumaczy teoriami i praktykami w zakresie pragmatyki
międzykulturowej

C4

Zaznajomienie studentów z procedurami, które pomogą im rozwiązywać wyzwania kulturowe w przekładzie,
wykraczając poza powierzchowne i stereotypowe postrzeganie kultur

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię przekładoznawczą
w obszarze analizy kulturowej oraz wybrane pojęcia
z zakresu pragmatyki interkulturowej

PRZ_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

pragmatyczne i kulturowe aspekty zjawisk językowych
i użycia języka, które kształtują znaczenie komunikatu
językowego i wpływają na jego recepcję przez różne
grupy odbiorców

PRZ_K2_W06

zaliczenie pisemne

PRZ_K2_U04

projekt, prezentacja

PRZ_K2_K01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować na potrzeby
zadań tłumaczeniowych informacje kulturowe
z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceniania własnej wiedzy i odbieranych treści
(inter)kulturowych oraz korzystania z wiedzy innych
osób w celu rozwiązywania problemów w komunikacji
interkulturowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do analizy kulturowej - rozumienie kultury w zglobalizowanym
świecie: terminologia przedmiotowa, zakres tematyczny, ﬁltry kulturowe,
kategorie kulturowe i inwentarze tematyczne

W1, W2

Sylabusy
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2.

Szok kulturowy i asymilacja: zadania kulturowe

W1, W2, U1

3.

Deﬁnicje i modele kultury - przełomowe metafory kultury. Rola tekstu i kontekstu
w kulturze: kultury wysokiego i niskiego kontekstu (ang. HCC i LCC)

W1, W2

4.

Wprowadzenie do pragmatyki interkulturowej i terminów pragmatycznych

W1, W2

5.

Kultura i język: werbalizacje wartości kulturowych, zależności między kulturą a
językiem. Aspekty wiedzy pragmatycznej w komunikacji międzykulturowej wypełnienie luki komunikacyjnej

W1, W2, K1

6.

Wybrane przykłady presupozycji i implikatur w sytuacjach komunikacyjnych

W1, W2, U1

7.

Nieuprzejmość konwencjonalna i implikowana w komunikacji werbalnej i
niewerbalnej

W1, W2, U1, K1

8.

Alfabetyzm wizualny: odczytywanie i interpretacja informacji przedstawionych w
formie wizualnej

W1, W2, U1, K1

9.

Bariery kulturowe zakodowane w gramatyce - podejście kognitywne Tabakowskiej

W1, W2, U1

10.

Kompetencje kulturowe tłumacza - mediacja kulturowa. Procedury tłumaczeniowe:
W1, W2, U1
elementy kulturowe w przekładzie

11.

Kwestie kulturowe w tłumaczeniu: dystans kulturowy, luki kulturowe i
nieprzekładalność kulturowa

W1, W2, U1, K1

12.

Transpozycja kulturowa Hervey'a i Higginsa: akulturacja a asymilacja

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. 2. Wykonać wszystkie zadania powierzone do realizacji
podczas zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym nieobecność
na poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku wykonania
zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do kolejnych
zajęć. 3. Zaliczyć projekt semestralny „Cultural Collage”:
przedstawienie plakatu oraz prezentacji multimedialnej. 4. Zaliczyć
test semestralny (zaliczenie pisemne). Ocena końcowa jest średnią
ocen z projektu i prezentacji oraz testu i wystawiana jest zgodnie z
następującą skalą ocen: 90-100% bardzo dobry (5.0), 85-89% dobry
plus (4.5), 75-84% dobry (4), 70-74% dostateczny plus (3.5), 60-69%
dostateczny (3), 0-59% niedostateczny (2).
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Pozyskiwanie informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.5cb094e6d7849.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ukształtowanie kompetencji studentów w zakresie wykorzystywania narzędzi i sposobów wyszukiwania informacji
o charakterze językowym i faktograﬁcznym niezbędnych do wykonania poprawnego przekładu tekstów pisanych

C2

Zapoznanie studentów z analogowymi oraz cyfrowymi źródłami pozyskiwania informacji (słowniki jednoi dwujęzyczne, wyszukiwarki internetowe, zasoby www, teksty paralelne, katalogi biblioteczne, glosariusze,
terminologiczne bazy danych, korpusy językowe, JSTOR itd.)

C3

Uświadomienie studentom znaczenia aspektów kulturowych oraz stylistycznych w procesie przekładu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przydatność poszczególnych źródeł pozyskiwania
informacji wykorzystywanych w pracy tłumacza

PRZ_K2_W09,
PRZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
grupowy projekt
tłumaczeniowy

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych
źródeł i metod pracy

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
grupowy projekt
tłumaczeniowy

U2

przyjmować różne role (tłumacza, korektoraweryﬁkatora, project managera) w wykonywanym
grupowo projekcie tłumaczeniowym

PRZ_K2_U08

grupowy projekt
tłumaczeniowy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

właściwego określania priorytetów służących realizacji
danego zadania tłumaczeniowego

PRZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
grupowy projekt
tłumaczeniowy

K2

prawidłowej identyﬁkacji oraz rozstrzygania
dylematów związanych z wyszukiwaniem informacji
niezbędnych do wykonania poprawnego językowo
i merytorycznie przekładu tekstu pisanego (w tym
tekstu specjalistycznego)

PRZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
grupowy projekt
tłumaczeniowy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praca z tekstem źródłowym i tekstami paralelnymi

W1, U1, K1, K2

2.

Wyszukiwarka internetowa, korpusy językowe, glosariusze

W1, U1, K2

3.

Słowniki, JSTOR oraz inne zasoby literatury

W1, U1

4.

Grupowy projekt tłumaczeniowy

U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, grupowy
projekt tłumaczeniowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę na podstawie indywidualnego końcowego
projektu tłumaczeniowego (przekład EN-PL + krótka analiza
problemów językowych i kulturowych w tekście). Warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach i
wykonywanie zadanych prac (dopuszczalne dwie
nieobecności lub braki zadań).
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English for translators
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.1588662241.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

pogłębienie kompetencji językowych studentów w zakresie wybranych aspektów gramatyki i leksyki języka
angielskiego

C2

zapoznanie studentów z różnicami systemowymi między językiem angielskim a językiem polskim, zwłaszcza
takimi, które mogą powodować interferencję językową w przekładzie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnice systemowe między językiem polskim
i angielskim, które mogą negatywnie wpływać
na jakość przekładu

PRZ_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

unikać w tłumaczeniu na języka angielski struktur
będących kalkami z języka polskiego, a także
stosować idiomatyczne konstrukcje i słownictwo
w języku angielskim jako języku tłumaczenia

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U07,
PRZ_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

weryﬁkować swoją znajomość języka angielskiego
w odpowiednich źródłach

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

nieustannego poszerzania swojej wiedzy w zakresie
gramatyki i leksyki języka angielskiego, a w razie
wątpliwości korzystać z konsultacji ekspertów
i rodzimych użytkowników języka angielskiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

szyk zdania; konstrukcje nacechowane; miejsce okoliczników w zdaniu; clefstructure; pseudo-cleft structure; left-handed clause; aspekt gramatyczny;
związek zgody i liczba w języku angielskim; zdania warunkowe; użycie
rodzajników; wybrane idiomy i zwroty frazeologiczne; czasowniki i wyrażenia
modalne; false friends, angielska interpunkcja; źródła informacji na temat
prawidłowego użycia języka angielskiego

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

pozytywna ocena z dwóch testów (na ocenę dostateczną wymagane
zaliczenie na ocenę zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów z każdego testu);
obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)
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Wykład monograﬁczny w zakresie językoznawczych aspektów przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.1588662957.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

pogłębienie wiedzy studentów w zakresie językoznawczego spojrzenia na przekład

C2

zapoznanie studentów z wybranymi językoznawczymi podejściami i teoriami mającymi zastosowanie w analizie
przekładu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student(ka) zna i rozumie podstawowe założenia
współczesnych kierunków językoznawczych oraz ich
implikacje dla teorii i praktyki przekładu

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02,
PRZ_K2_W03

egzamin pisemny

W2

student(ka) ma podstawową wiedzę w zakresie
możliwości wykorzystania konstruktów pojęciowych
z zakresu językoznawstwa kognitywnego,
w szczególności gramatyki kognitywnej, w badaniach
nad przekładem

PRZ_K2_W03,
PRZ_K2_W06,
PRZ_K2_W07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przekład i przekładoznawstwo a jezykoznawstwo
2. Językowy obraz komunikacji i przekładu
3. Podejście do kwestii znaczenia językowego w jezykoznawstwie strukturalnym i
generatywnym
4. Kategoryzacja a komunikacja międzyjęzykowa; model kategoryzacji oparty na
prototypie
5. Podstawowe założenia językoznawstwa kognitywnego (m.in. zobowiązanie do
kognitywizmu i generalizacji)
1.

W1, W2
6. Kognitywna koncepcja znaczenia i ekwiwalencji (m.in. semantyka
encyklopedyczna i subiektywistyczne podejście do semantyki); semantyka
kognitywna a relatywizm językowy
7. Model sceny, pojęcie konceptualizatora i wymiary obrazowania
8. Dlaczego gramatyka znaczenie (semantyczne); znaczenie gramatyki w
przekładzie
9. Teoria metafory pojęciowej
10. Zastosowania językoznawstwa kognitywnego w analizie przekładu – przykłady

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu
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Wstęp do przekładoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.5cb094e6bcf1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z terminologią, podstawowymi zagadnieniami oraz modelami teoretycznymi
przekładoznawstwa.

C2

Poszerzenie wiedzy w obszarze badań przekładoznawczych poprzez czytanie wskazanej literatury przedmiotu
oraz dokonanie przeglądu głównych współczesnych szkół teorii przekładu.

C3

Pokazanie wielowątkowej, interdyscyplinarnej i dynamicznej natury przekładoznawstwa jako relatywnie nowej
dyscypliny humanistycznej, określenie jego ram toretycznych oraz stworzenie siatki odniesień do dalszych,
bardziej dogłębnych eksploracji przekładowych w indywidualnych projektach badawczych (np. pracach
magisterskich).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia i terminy przekładoznawcze

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02,
PRZ_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

PRZ_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

PRZ_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem naukowe teksty
przekładoznawcze oraz wykorzystywać ich lekturę
przy przygotowywaniu prac akademickich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania wiedzy teoretycznej przy
rozwiązywaniu problemów tłumaczeniowych
indywidualnie lub w grupie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Temat 1. Wprowadzenie podstawowych pojęć przekładowych i
przekładoznawczych. Metafory i znaczenia przekładu.

W1, U1

2.

Temat 2. Przekład w perspektywie historycznej. Klasyczne dysputy nad
przekładem.

W1, U1

3.

Temat 3. Rodzaje i konteksty tłumaczeń. TSP i profesjonalizacja tłumaczenia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Temat 4. Geneza i obszar przekładoznawstwa jako nowej dziedziny nauki – inter- i
transdycyplinarny charakter przekładoznawstwa.

W1, K1

5.

Temat 5. Językowy i tekstowy wymiar przekładu. Przegląd współczesnych szkół
przekładoznawstwa (1).

W1, U1

6.

Temat 6. Kognitywny i antropologiczny wymiar przekładu. Przegląd
współczesnych szkół przekładoznawstwa (2) .

W1, U1

7.

Temat 7. Kulturotwórcza i interwencyjna rola przekładu. Zwrot kulturowy w
przekładoznawstwie. Przegląd współczesnych szkół przekładoznawstwa (3).

W1, U1, K1

8.

8. Odmiany niewierności. Przekład jako kompromis.

W1, U1

9.

Temat 9. Proces decyzyjny tłumacza.

W1, U1, K1

10.

Temat 10: Kompetencja tłumacza - czy tłumacz XXI wieku jest humanistą?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

1. Obecność na cotygodniowych wykładach. 2. Zdanie na minimum
60% egzaminu przedmiotowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Introduction to Translation Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.210.1559802901.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z terminologią, podstawowymi zagadnieniami oraz modelami teoretycznymi
przekładoznawstwa.

C2

Poszerzenie wiedzy w obszarze badań przekładoznawczych poprzez czytanie wskazanej literatury przedmiotu
oraz dokonanie przeglądu głównych współczesnych szkół teorii przekładu.

C3

Pokazanie wielowątkowej, interdyscyplinarnej i dynamicznej natury przekładoznawstwa jako relatywnie nowej
dyscypliny humanistycznej, określenie jego ram toretycznych oraz stworzenie siatki odniesień do dalszych,
bardziej dogłębnych eksploracji przekładowych w indywidualnych projektach badawczych (np. pracach
magisterskich).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia i terminy przekładoznawcze

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02,
PRZ_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

PRZ_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

PRZ_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem naukowe teksty
przekładoznawcze oraz wykorzystywać ich lekturę
przy przygotowywaniu prac akademickich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania wiedzy teoretycznej przy
rozwiązywaniu problemów tłumaczeniowych
indywidualnie lub w grupie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Temat 1. Wprowadzenie podstawowych pojęć przekładowych i
przekładoznawczych. Metafory i znaczenia przekładu.

W1, U1

2.

Temat 2. Przekład w perspektywie historycznej. Klasyczne dysputy nad
przekładem.

W1, U1

3.

Temat 3. Rodzaje i konteksty tłumaczeń. TSP i profesjonalizacja tłumaczenia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Temat 4. Geneza i obszar przekładoznawstwa jako nowej dziedziny nauki – inter- i
transdycyplinarny charakter przekładoznawstwa.

W1, K1

5.

Temat 5. Językowy i tekstowy wymiar przekładu. Przegląd współczesnych szkół
przekładoznawstwa (1).

W1, U1

6.

Temat 6. Kognitywny i antropologiczny wymiar przekładu. Przegląd
współczesnych szkół przekładoznawstwa (2).

W1, U1

7.

Temat 7. Kulturotwórcza i interwencyjna rola przekładu. Zwrot kulturowy w
przekładoznawstwie. Przegląd współczesnych szkół przekładoznawstwa (3).

W1, U1, K1

8.

8. Odmiany niewierności. Przekład jako kompromis.

W1, U1, K1

9.

Temat 9. Proces decyzyjny tłumacza.

W1, U1, K1

10.

Temat 10: Kompetencja tłumacza - czy tłumacz XXI wieku jest humanistą?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

1. Obecność na cotygodniowych wykładach. 2. Zdanie na minimum
60% egzaminu przedmiotowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
18.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

pogłębienie znajomości literatury przedmiotowej i terminologii przekładoznawczej oraz zapoznanie studentów
z różnorodnością tematów badawczych w dziedzinie przekładoznawstwa;

C2

zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i modelami badań przekładoznawczych, które są
wykorzystane w projekcie magisterskim;

C3

przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

terminy przekładoznawcze związane z obszarem
badań objętych własnym projektem badawczym oraz
relacje pomiędzy teoriami, pojęciami i zjawiskami,
do których się odnoszą,

PRZ_K2_W01

zaliczenie

W2

podstawowe modele, kierunki i metodologie badań
przekładoznawczych

PRZ_K2_W03

zaliczenie

W3

zasady korzystania z informacji naukowej na potrzeby
przygotowania pracy magisterskiej

PRZ_K2_W10

zaliczenie

W4

zasady ochrony prawa autorskiego w odniesieniu
do pisania tekstu akademickiego i korzystania
z utworów innych autorów

PRZ_K2_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać I zastosować odpowiednie techniki i strategie
przekładu, aby zrealizować projekt tłumaczeniowy.

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U2

dokonywać analizy zdobywanych informacji,
krytycznie czytać literaturę przedmiotu i podchodzić
strategicznie do problemów przekładowych.

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie

PRZ_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy
przekładoznawczej i jej znaczenia w rozwiązywaniu
problemów tłumaczeniowych i przekładoznawczych,
które mogą wynikać z prowadzonego projektu
magisterskiego; jest gotów do dyskusji w grupie
na tematy przekładoznawcze i prezentacji
opracowanego projektu semestralnego.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

6

konsultacje

4

przygotowanie raportu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza problemu

10

Sylabusy

53 / 235

pozyskanie danych

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

pozyskanie danych

20

analiza i przygotowanie danych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przeprowadzenie badań empirycznych

25

konsultacje

5

przygotowanie raportu

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie pracy dyplomowej

130

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
299

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

45

Sylabusy
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przygotowanie raportu

5

konsultacje

15

przygotowanie pracy dyplomowej

420

poprawa projektu

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
541

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia seminaryjne prowadzone są dwutorowo – jako metodologiczne
przygotowanie do napisania przekładoznawczej pracy magisterskiej w języku
polskim lub angielskim, oraz jako teoretyczno-praktyczne kształcenie w zakresie
głównego tematu seminarium. Seminarium jest autorską eksploracją obszarów
badań przekładoznawczych. Wśród głównych treści programowych znajduje się
zapoznanie studentów ze stylem akademickim w anglo- i polskojęzycznych
pracach naukowych, warsztatem pracy naukowej na poziomie II stopnia studiów,
procesem badawczym oraz metodologiami badań przekładoznawczych w różnych
obszarach tematycznych.
Seminarium prowadzone jest na czterech semestrach i ma na celu prowadzenie
prac magisterskich o tematyce przekładoznawczej w następujących formatach:
własne tłumaczenie z komentarzem analitycznym, przekładoznawcza analiza
porównawcza, studium przypadku, badanie empiryczne z wykorzystaniem
metodologii psycholingwistycznej, praca analityczno-opisowa, projekt
terminologiczny, tłumaczeniowy (indywidualny lub telekolaboracyjny), z
wykorzystaniem nowych technologii tłumaczeniowych. W ramach współpracy
Katedry Przekładoznawstwa UJ z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń przy Komisji
Europejskiej istnieje możliwość napisania prac magisterskich zawierających
glosariusz terminologiczny oparty na bazach danych i pamięciach KE.

1.

Zajęcia seminaryjne przygotowują studenta metodologicznie i merytorycznie do
napisania pracy pod opieką naukową promotora i z uwzględnieniem
indywidualnego wyboru tematu dysertacji. Przygotowania te obejmują ogólne
przypomnienie zasad badań naukowych w humanistyce, wprowadzenie do
dziedziny przekładoznawstwa i specyﬁki badań przekładoznawczych, omówienie
metod w badaniach przekładoznawczych oraz opis kategorii bibliograﬁcznych w
przekładoznawstwie, wybór tematu i metody pracy, omówienie konstrukcji pracy
magisterskiej, elementów oraz wymogów jakościowych, opracowanie planu
dysertacji i harmonogramu prac projektowych, szczegółowe zaplanowanie części
badawczej pracy (pytania badawcze, narzędzia badawcze, sposób prezentacji i
interpretacji wyników badań) , odpowiednie wykorzystanie technologii i źródeł
oraz dobór właściwego rejestru akademickiego. Studenci zapoznają się z
narzędziami i metodami analizy danych ijakościowych i ilościowych,
są uwrażliwiani na uczciwość badawczą, rzetelność metodologiczną i
transparentność danych oraz problem błędów poznawczych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Ważnym elementem zajęć jest krytyczna lektura tekstów o tematyce
przekładoznawczej, a także analizy tematycznych studiów przekładowych
ilustrujących konkretne paradygmaty badawcze, które mogą służyć jako podstawa
teoretyczna pracy. Tematyka tekstów wybieranych indywidualnie przez studentów
i przygotowanych według załączonych wskazówek koreluje z ich
zainteresowaniami oraz zagadnieniami podejmowanymi przez nich w pracach
magisterskich. Dodatkową umiejętnością kształconą na seminarium jest
konstruowanie wypowiedzi ustnej na temat własnych badań przekładoznawczych.
Równocześnie zajęcia seminaryjne mają na celu rozszerzenie ogólnej wiedzy na
temat przekładu, a szczegółowo, podążając za modelem socjokonstruktywnym,
ukazanie aktu tłumaczenia jako zjawiska społecznego i formy komunikacji
odbywającej się w konkretnych uwarunkowaniach historyczno-kulturowospołecznych, z udziałem wielu czynników, a nie tylko jako relacji między tekstem
oryginału, a tekstem tłumaczenia. Osadzenie kulturowe tłumacza, złożoność
kontekstu, w którym odbywa się dany proces tłumaczenia, zewnętrzne,
instytucjonalne, ale także osobowe, psychologiczne uwarunkowania tłumacza,
mają wpływ na zastosowane w przekładzie strategie, formę i kształt tłumaczenia.
Treści seminaryjne dotyczą różnych obszarów badań przekładoznawczych
prowadzonych przez kadrę naukową KP, a więc m.in badań kognitywnych, socjolingwistycznych, literacko-językoznawczych, telekolaboracyjnych i w obszarze
technologii tłumaczeniowych, metodycznych, semiotyczno-kulturowych,
multilingwalnych i socjo-psychologicznych nad przekładem.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje, metoda projektów, burza mózgów, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, prezentacja multimedialna, tutoring
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. systematyczny udział w zajęciach; 2. wykonanie projektu
semestralnego na podstawie lektury i jego prezentacja

zaliczenie

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
udział w badaniach, konsultacje, konwersatorium językowe, prezentacja multimedialna, tutoring
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. systematyczny udział w zajęciach; 2. przygotowanie propozycji
badawczej z uwzględnieniem tematu i roboczego planu pracy
magisterskiej oraz wstępnej bibliograﬁi; 3. wykonanie projektu
semestralnego i jego ustna prezentacja na zajęciach.

zaliczenie

Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja, konsultacje, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, prezentacja multimedialna, tutoring
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. systematyczny udział w zajęciach; 2. przygotowanie raportu
badawczego z uwzględnieniem szczegółowego planu pracy magisterskiej
oraz bibliograﬁi; 3. przygotowanie 25-30% tekstu (lub jednego rozdziału)
pracy magisterskiej.

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, konsultacje, seminarium, prezentacja multimedialna, tutoring
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie całej pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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MA Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.5ca75b57a821a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
18.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

pogłębienie znajomości literatury przedmiotowej i terminologii przekładoznawczej oraz zapoznanie studentów
z różnorodnością tematów badawczych w dziedzinie przekładoznawstwa;

C2

zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i modelami badań przekładoznawczych, które są
wykorzystane w projekcie magisterskim;

C3

przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

terminy przekładoznawcze związane z obszarem
badań objętych własnym projektem badawczym oraz
relacje pomiędzy teoriami, pojęciami i zjawiskami,
do których się odnoszą,

PRZ_K2_W01

zaliczenie

W2

podstawowe modele, kierunki i metodologie badań
przekładoznawczych

PRZ_K2_W03

zaliczenie

W3

zasady korzystania z informacji naukowej na potrzeby
przygotowania pracy magisterskiej

PRZ_K2_W10

zaliczenie

W4

zasady ochrony prawa autorskiego w odniesieniu
do pisania tekstu akademickiego i korzystania
z utworów innych autorów

PRZ_K2_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać I zastosować odpowiednie techniki i strategie
przekładu, aby zrealizować projekt tłumaczeniowy.

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U2

dokonywać analizy zdobywanych informacji,
krytycznie czytać literaturę przedmiotu i podchodzić
strategicznie do problemów przekładowych.

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie

PRZ_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy
przekładoznawczej i jej znaczenia w rozwiązywaniu
problemów tłumaczeniowych i przekładoznawczych,
które mogą wynikać z prowadzonego projektu
magisterskiego; jest gotów do dyskusji w grupie
na tematy przekładoznawcze i prezentacji
opracowanego projektu semestralnego.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

6

konsultacje

4

przygotowanie raportu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza problemu

10

Sylabusy
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pozyskanie danych

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

130

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie raportu

4

przygotowanie projektu

10

konsultacje

5

przeprowadzenie badań empirycznych

25

pozyskanie danych

20

analiza i przygotowanie danych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
309

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

61 / 235

przygotowanie pracy dyplomowej

420

poprawa projektu

15

konsultacje

15

przygotowanie raportu

5

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza i przygotowanie danych

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
541

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia seminaryjne prowadzone są dwutorowo – jako metodologiczne
przygotowanie do napisania przekładoznawczej pracy magisterskiej w języku
polskim lub angielskim, oraz jako teoretyczno-praktyczne kształcenie w zakresie
głównego tematu seminarium. Seminarium jest autorską eksploracją obszarów
badań przekładoznawczych. Wśród głównych treści programowych znajduje się
zapoznanie studentów ze stylem akademickim w anglo- i polskojęzycznych
pracach naukowych, warsztatem pracy naukowej na poziomie II stopnia studiów,
procesem badawczym oraz metodologiami badań przekładoznawczych w różnych
obszarach tematycznych.
Seminarium prowadzone jest na czterech semestrach i ma na celu prowadzenie
prac magisterskich o tematyce przekładoznawczej w następujących formatach:
własne tłumaczenie z komentarzem analitycznym, przekładoznawcza analiza
porównawcza, studium przypadku, badanie empiryczne z wykorzystaniem
metodologii psycholingwistycznej, praca analityczno-opisowa, projekt
terminologiczny, tłumaczeniowy (indywidualny lub telekolaboracyjny), z
wykorzystaniem nowych technologii tłumaczeniowych. W ramach współpracy
Katedry Przekładoznawstwa UJ z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń przy Komisji
Europejskiej istnieje możliwość napisania prac magisterskich zawierających
glosariusz terminologiczny oparty na bazach danych i pamięciach KE.

1.

Zajęcia seminaryjne przygotowują studenta metodologicznie i merytorycznie do
napisania pracy pod opieką naukową promotora i z uwzględnieniem
indywidualnego wyboru tematu dysertacji. Przygotowania te obejmują ogólne
przypomnienie zasad badań naukowych w humanistyce, wprowadzenie do
dziedziny przekładoznawstwa i specyﬁki badań przekładoznawczych, omówienie
metod w badaniach przekładoznawczych oraz opis kategorii bibliograﬁcznych w
przekładoznawstwie, wybór tematu i metody pracy, omówienie konstrukcji pracy
magisterskiej, elementów oraz wymogów jakościowych, opracowanie planu
dysertacji i harmonogramu prac projektowych, szczegółowe zaplanowanie części
badawczej pracy (pytania badawcze, narzędzia badawcze, sposób prezentacji i
interpretacji wyników badań) , odpowiednie wykorzystanie technologii i źródeł
oraz dobór właściwego rejestru akademickiego. Studenci zapoznają się z
narzędziami i metodami analizy danych ijakościowych i ilościowych, są
uwrażliwiani na uczciwość badawczą, rzetelność metodologiczną i
transparentność danych oraz problem błędów poznawczych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Ważnym elementem zajęć jest krytyczna lektura tekstów o tematyce
przekładoznawczej, a także analizy tematycznych studiów przekładowych
ilustrujących konkretne paradygmaty badawcze, które mogą służyć jako podstawa
teoretyczna pracy. Tematyka tekstów wybieranych indywidualnie przez studentów
i przygotowanych według załączonych wskazówek koreluje z ich
zainteresowaniami oraz zagadnieniami podejmowanymi przez nich w pracach
magisterskich. Dodatkową umiejętnością kształconą na seminarium jest
konstruowanie wypowiedzi ustnej na temat własnych badań przekładoznawczych.
Równocześnie zajęcia seminaryjne mają na celu rozszerzenie ogólnej wiedzy na
temat przekładu, a szczegółowo, podążając za modelem socjokonstruktywnym,
ukazanie aktu tłumaczenia jako zjawiska społecznego i formy komunikacji
odbywającej się w konkretnych uwarunkowaniach historyczno-kulturowospołecznych, z udziałem wielu czynników, a nie tylko jako relacji między tekstem
oryginału, a tekstem tłumaczenia. Osadzenie kulturowe tłumacza, złożoność
kontekstu, w którym odbywa się dany proces tłumaczenia, zewnętrzne,
instytucjonalne, ale także osobowe, psychologiczne uwarunkowania tłumacza,
mają wpływ na zastosowane w przekładzie strategie, formę i kształt tłumaczenia.
Treści seminaryjne dotyczą różnych obszarów badań przekładoznawczych
prowadzonych przez kadrę naukową KP, a więc m.in badań kognitywnych, socjolingwistycznych, literacko-językoznawczych, telekolaboracyjnych i w obszarze
technologii tłumaczeniowych, metodycznych, semiotyczno-kulturowych,
multilingwalnych i socjo-psychologicznych nad przekładem.
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63 / 235

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
udział w badaniach, konsultacje, prezentacja multimedialna, tutoring
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. systematyczny udział w zajęciach; 2. wykonanie projektu
semestralnego na podstawie lektury i jego prezentacja

zaliczenie

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
udział w badaniach, konsultacje, prezentacja multimedialna, tutoring
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. systematyczny udział w zajęciach; 2. przygotowanie propozycji
badawczej z uwzględnieniem tematu i roboczego planu pracy
magisterskiej oraz wstępnej bibliograﬁi; 3. wykonanie projektu
semestralnego i jego ustna prezentacja na zajęciach.

zaliczenie

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. systematyczny udział w zajęciach; 2. przygotowanie raportu
badawczego z uwzględnieniem szczegółowego planu pracy magisterskiej
oraz bibliograﬁi; 3. przygotowanie 25-30% tekstu (lub jednego rozdziału)
pracy magisterskiej.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie całej pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Global Understanding
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588669546.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uwrażliwienie studentów na problemy występujące w trakcie komunikacji interkulturowej

C2

Rozwijanie pozytywnego stosunku studentów do przedstawicieli innych kultur i różnic kulturowych poprzez
telekolaborację

C3

Rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych do realizacji projektów
telekolaboracyjnych z przedstawicielami innych kultur

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

65 / 235

Wiedzy – Student zna i rozumie:
pragmatyczne and kulturowe wymiary zjawisk
językowych, które należy uwzględniać w odbiorze
i produkcji komunikatów werbalnych w kontaktach
z przedstawicielami innych kultur

PRZ_K2_W06

projekt, prezentacja

U1

efektywnie komunikować się z przedstawicielami
innych kultur, negocjować znaczenie i unikać
konﬂiktów z uczestnikami komunikacji interkulturowej
pomimo charakteryzujących ich różnic kulturowych

PRZ_K2_U07

projekt, prezentacja

U2

samodzielnie i we współpracy z innymi poznawać inne
kultury w celu rozwijania kompetencji interkulturowej,
stanowiącej istotny element kompetencji
tłumaczeniowej

PRZ_K2_U09

projekt, prezentacja

U3

reagować w interkulturowych sytuacjach
komunikacyjnych uwzględniając przy tym różnice
kulturowe charakteryzujące ich uczestników

PRZ_K2_U07

relacja na forum

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie kompetencji interkulturowej oraz wybrane zjawiska interkulturowe

W1

2.

Autoprezentacja: podawanie podstawowych informacji o sobie, np. zainteresowań,
rodziny i kraju ojczystego

U1, U2, U3

3.

Studia i życie studenckie

U1, U2, U3

4.

Rodzina i tradycje kulturowe

U1, U2, U3

Sylabusy

66 / 235

5.

Sens życia i religia

U1, U2, U3

6.

Stereotypy i uprzedzenia

U1, U2, U3

7.

Temat dowolny (przygotowany przez studentów w ramach grupowych projektów
telekolaboracyjnych)

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, telekolaboracja: wideokonferencja i e-tandem
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
relacja na forum

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność, przy czym nie dotyczy to zajęć
realizowanych w trybie telekonferencji. Każda kolejna nieobecność
wymaga przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub
własnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności
spowodowanej sytuacją losową. 2. Wykonać wszystkie zadania
powierzone do realizacji podczas zajęć lub w ramach pracy domowej,
przy czym nieobecność na poprzednich zajęciach nie zwalnia z
obowiązku wykonania zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz
przygotowania do kolejnych zajęć. 3. Zrealizować projekt
telekolaboracyjny i przedstawić prezentację stanowiącą jego
podsumowanie.
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Tłumaczenie tekstów artystycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588669635.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznać się ze specyﬁką tekstu artystycznego jako dzieła otwartego

C2

Zapoznanie się z hermeneutyką tekstu artystycznego oraz jego funkcją w przestrzeni kulturowej

C3

Zapoznanie się z problemami związanymi z przekładem tekstu artystycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę tekstu artystycznego, który konstruować
można za pomocą różnych języków/kodów
semiotycznych

PRZ_K2_W06

esej

W2

zasady funkcjonowania poszczególnych kanałów
komunikacji w tekstach artystycznych

PRZ_K2_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
umożliwiające przekład tekstu artystycznego

PRZ_K2_U03

esej

U2

dokonać krytycznej analizy, twórczej interpretacji oraz
oceny przekładu na podstawie właściwie dobranych
źródeł dotyczących historii, roli i recepcji tekstu
artystycznego w danej kulturze

PRZ_K2_U04

esej

PRZ_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnego rozpowszechniania informacji
i rozszerzania wiedzy na temat danej kultury oraz
tekstu i jego autora.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie eseju

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

analiza i przygotowanie danych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja i specyﬁka tekstu artystycznego

W1

Sylabusy
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2.

Tekst artystyczny jako dzieło otwarte (ujęcie Umberta Eca)

W2

3.

Tekst artystyczny i jego funkcja na przestrzeni kulturowej

W2, U2

4.

Przekład jako interpretacja tekstu artystycznego i jego funkcja hermeneutyczna

W2, U2, K1

5.

Przekład tekstu artystycznego jako proces znaczeniotwórczy

W1, W2, U1, K1

6.

Dynamika interpretacji tekstu artystycznego na płaszczyźnie diachronicznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, terminowe oddanie poszczególnych zadań, terminowe
oddanie eseju
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Tłumaczenie tekstó w multimodalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588669715.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się ze specyﬁką tekstu multimodalnego.

C2

Zapoznanie się z formami przekładu multimodalnego,jego narzędziami i funkcją hermeneutyczną
i znaczeniotwórczą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę tekstu jako komunikatu, który konstruować
można za pomocą różnych języków/kodów
semiotycznych

PRZ_K2_W06

esej

W2

zasady funkcjonowania poszczególnych kanałów
komunikacji

PRZ_K2_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
umożliwiające przekład multimodalny

PRZ_K2_U03

esej

U2

dokonać krytycznej analizy, twórczej interpretacji oraz
oceny przekładu multimodalnego na podstawie
właściwie dobranych źródeł

PRZ_K2_U04

esej

PRZ_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnego rozpowszechniania informacji
i rozszerzania wiedzy na temat danej kultury oraz
tekstu multimodalnego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

analiza i przygotowanie danych

4

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka tekstu multimodalnego

W1, W2, U2, K1

Sylabusy

72 / 235

2.

Interakcja między poszczególnymi warstwami tekstu multimodalnego

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Współpraca zmysłów w procesie odbioru tekstu multimodalnego

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Specyﬁka przekładu multimodalnego

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Multimodalność, crossmodalność, transmedialność w przekładzie

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Gramatyka tekstu artystycznego a gramatyka przekładu w formie multimodalnej

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, terminowe oddanie poszczególnych zadań, terminowe
oddanie eseju
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Tłumaczenie tekstó w technicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588669789.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką różnego rodzaju tekstów technicznych

C2

Omówienie możliwych problemów występujących w trakcie przekładu tekstów technicznych oraz strategii
tłumaczeniowych stosowanych w przekładzie tekstów technicznych

C3

Rozwijanie u studentów umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia terminów technicznych (m.in.
wyszukiwania właściwej terminologii)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę tekstów technicznych oraz konieczność ich
analizy i wyszukania informacji w celach przekładu

PRZ_K2_W07,
PRZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i integrować informacje potrzebne do przetłumaczenia
tekstu technicznego w danej parze językowej

PRZ_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
tekstów technicznych pochodzących z różnorodnych
źródeł

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

student posiada umiejętność przygotowania
poprawnych językowo tłumaczeń tekstów
technicznych w danej parze językowej

PRZ_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U4

pracować samodzielnie oraz w ramach projektu
grupowego, przygotowując tłumaczenie tekstu
technicznego

PRZ_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie specyﬁki tekstów technicznych, zapoznanie studentów z różnego
rodzaju tekstami technicznymi.

W1

2.

Ćwiczenia praktyczne - tłumaczenie w wybranej parze językowej różnego rodzaju
tekstów technicznych z takich dziedzin jak np. budownictwo, elektronika, AGD,
RTV, branża samochodowa.

U1, U2, U3, U4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego praktycznego zaliczenia
pisemnego (przekład tekstu technicznego z języka obcego na język
zaliczenie na ocenę polski). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu
semestru) oraz terminowe oddawanie prac domowych.
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Tłumaczenie tekstó w medycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588669860.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się ze specyﬁką przekładu tekstów medycznych

C2

Zapoznanie się z terminologią medyczną

C3

Zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi wykonanie przekładu tekstów medycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę przekładu medycznego w wybranej
kombinacji językowej

PRZ_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

metody analizy tekstu medycznego w oryginale
i przekładzie, a także kryteria oceny jakości przekładu
tekstu medycznego

PRZ_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

rolę poszczególnych źródeł informacji w zakresie nauk
medycznych oraz efektywne pozyskiwanie informacji
i kryteria oceny jakości w przekładzie medycznym

PRZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

U1

wykonać przekład tekstu pisanego specjalistycznego
o charakterze medycznym z wybranego języka C
na język polski (FR-PL, DE-PL, ES-PL, RU-PL, IT-PL) przy
uwzględnieniu różnic językowych,terminologicznych,
stylistycznych, składniowych oraz interpunkcyjnych

PRZ_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać merytorycznej oceny oraz korekty przekładu
medycznego wykonanego przez innego studenta

PRZ_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz
łączyć niezbędne dla procesu przekładu medycznego
PRZ_K2_U03
informacje zaczerpnięte z rożnych źródeł oraz dokonać
wyboru odpowiedniej strategii tłumaczeniowej

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy z innymi tłumaczami (na przykład
w ramach większego projektu) zgodnie z etyką
zawodową, dzieli się informacjami, które mogą
pomagać innym tłumaczom, nawiązuje niezbędne
kontakty z odpowiednimi specjalistami w celu
rozstrzygnięcia problemów zawartych w tekście
medycznym

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Przygotowanie prac pisemnych

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

8

przygotowanie projektu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje tekstów specjalistystycznych o tematyce medycznej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Tlumaczenie tekstów medycznych o charakterze naukowo-popularyzującym

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Tłumaczenie tekstów o charakterze naukowym

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Tłumaczenie tekstów dokumentacji medycznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

Tłumaczenie tekstów z zakresu ubezpieczeniowo-medycznym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Etymologia i specyﬁka terminologii medycznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, terminowe oddanie zadanych tekstów do
tłumaczenia
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Tłumaczenie tekstów naukowych (C→A)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588669920.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rodzajami tekstów naukowych, ich głównymi właściwościami stylistycznymi oraz
stosowanymi w przedmiotowym obszarze strategiami i technikami tłumaczeniowymi

C2

Zapoznanie studentów z metodami wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji niezbędnych
do przygotowania przekładu tekstu naukowego, a także informacji związanych z innymi dziedzinami naukowymi,
a wykorzystywanych w procesie tłumaczenia (w tym techniki informatyczne)

C3

Wykształcenie umiejętności tłumaczenia wybranych rodzajów tekstów naukowych w kontekście omawianych
cech

C4

Wykształcenie kompetencji społecznych odpowiednich dla poziomu studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metodykę wykonywania zadań, normach i dobrych
praktykach stosowanych przez tłumacza tekstów
naukowych, zorientowaną na kreatywne
rozwiązywanie złożonych problemów

PRZ_K2_W03,
PRZ_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów naukowych, ich strukturę (w tym
strukturę bibliograﬁi i przypisów) i właściwości
językowe (zwłaszcza stylistyczne), a także strategie
i techniki tłumaczenia poszczególnych gatunków
tekstów oraz metody pozyskiwania informacji
niezbędnych do sporządzenia przekładu

PRZ_K2_W04,
PRZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

znaczenie informacji o odbiorcach poszczególnych
rodzajów tekstów naukowych oraz metody
diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług dla
odbiorców przekładów tych tekstów

PRZ_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować przekład tekstów naukowych z języka C
na język A

PRZ_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

pozyskiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać niezbędne w procesie przekładu
informacje pochodzące z różnych źródeł oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy
dotyczące wyborów translatorskich

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie
języka C w celu poprawnego odczytania i interpretacji
źródłowego tekstu naukowego w tym języku

PRZ_K2_U06,
PRZ_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia priorytetów służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania translatorskiego

PRZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznawania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu tłumacza tekstów
naukowych z języka C na język polski

PRZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

ciągłego doskonalenia warsztatu tłumacza w aspekcie
lingwistycznym oraz interdyscyplinarnym
w odniesieniu do różnych obszarów dyscyplinarnych

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Sylabusy
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przygotowanie pracy semestralnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja, specyﬁka i rodzaje tekstów naukowych; struktura tekstów naukowych;
analiza przykładowych tekstów pod kątem problemów tłumaczeniowych oraz
doboru właściwych strategii przekładowych; bibliograﬁa i przypisy - analiza
terminologii

W2, K3

2.

Przekład tekstu naukowego I (nauki humanistyczne) - Abstrakt/przypisy

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

3.

Przekład tekstu naukowego II (nauki humanistyczne) - Artykuł naukowy

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K3

4.

Przekład tekstu naukowego III (nauki humanistyczne) - Autoreferat/CV naukowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K3

5.

Ogólna charakterystyka systemu szkolnictwa wyższego w Polsce i w kraju języka
C; tytuły i instytucje naukowe polskie i zagraniczne; przekład przedmiotowej
terminologii

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

6.

Przekład tekstu naukowego IV (nauki ścisłe) - Fragment artykułu naukowego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

7.

Przekład innych tekstów naukowych (teksty popularnonaukowe, wystąpienia
konferencyjne itp.)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena bieżąca na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć oraz
zaliczenie na ocenę terminowo oddawanych prac domowych; pozytywna ocena z zadania
zaliczeniowego (tłumaczenie tekstu)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka C na poziomie B2 lub wyższym.

Sylabusy
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Przekład ustny (C→A)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588669999.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami pracy tłumacza ustnego konsekutywnego i symultanicznego

C2

Rozwijanie kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy tłumacza ustnego konsekutywnego
i symultanicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykonywać profesjonalne tłumaczenia ustne
PRZ_K2_U03,
konsekutywne z języka C na język polski wystąpień lub
PRZ_K2_U08
fragmentów wystąpień trwających do 8 minut

zaliczenie ustne,
ćwiczenia praktyczne w
ramach zajęć

U2

umiejętnie współpracować z drugim tłumaczem
w trakcie wykonywania profesjonalnego świadczenia
tłumaczeniowego (dla tłumaczeń symultanicznych)

PRZ_K2_U08

zaliczenie ustne,
ćwiczenia praktyczne w
ramach zajęć

U3

dostosować język oraz styl tłumaczenia
do adekwatnych warunków społeczno-kulturowych
i jest w stanie pełnić rolę mediatora
międzykulturowego w roli tłumacza

PRZ_K2_U07

zaliczenie ustne,
ćwiczenia praktyczne w
ramach zajęć

U4

określić ukierunkowania rynkowe pracy tłumacza
ustnego i jest świadomy potrzeby ciągłego ćwiczenia
wykonywania tłumaczeń oraz rozwijania swoich
umiejętności warsztatowych

PRZ_K2_U09

zaliczenie ustne,
ćwiczenia praktyczne w
ramach zajęć

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

ćwiczenia praktyczne w
ramach zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania zawodu tłumacza ustnego
konsekutywnego i symultanicznego w profesjonalny
sposób oraz zgodnie z etyką zawodową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

35

przygotowanie do testu zaliczeniowego

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie podstawowej wiedzy z dziedziny tłumaczenia ustnego, ze
szczególnym uwzględnieniem trybu wykonywania tłumaczeń konsekutywnych i
symultanicznych oraz realiów rynkowych i etyki zawodowej

K1

2.

Ćwiczenie pamięci oraz stylu wypowiadania się

U2, K1

Sylabusy
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3.

Przedstawienie podstaw notacji dla potrzeb tłumaczenia konsekutywnego (skróty,
symbole oraz inne techniki notowania)

U1

4.

Wykonywanie tłumaczeń konsekutywnych krótkich (2-4 minuty) wypowiedzi z
języka C na język polski

U1, U2, K1

5.

Wykonywanie tłumaczeń konsekutywnych dłuższych (5-8 minut) wypowiedzi z
języka C na język polski

U1, U2, K1

6.

Wykonywanie tłumaczenia symultanicznego wystąpień o tematyce ogólnej bez
uprzedniego przygotowania

U2, U3, U4, K1

7.

Wykonywanie tłumaczenia symultanicznego wystąpień o zróżnicowanej tematyce
przy uprzednim przygotowaniu materiałów

U2, U3, U4, K1

8.

Zapoznanie z zasadami pracy na rynku tłumacza ustnego z uwzględnieniem
realiów rynkowych

U4, K1

9.

Krytyczna analiza tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych w zakresie
zgodności przekładu z oryginałem, poprawności językowej i stylistycznej oraz
adekwatności do faktycznej sytuacji tłumaczeniowej

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, ćwiczenia
praktyczne w ramach zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) i terminowe wykonywanie
zadań domowych. Oceną końcową jest ocena z testu
obejmującego wykonanie jednego tłumaczenia
konsekutywnego oraz jednego tłumaczenia symultanicznego z
języka C na język polski.
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Tłumaczenie ustne w języku B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670058.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami pracy tłumacza ustnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

uwarunkowania i strategie związane ze świadczeniem
usług w charakterze tłumacza ustnego, zarówno
w kontekście pracy na rynku krajowym, jak
i międzynarodowym

PRZ_K2_W04,
PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W08

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonać tłumaczenia ustne konsekutywne wystąpień
trwających do 8 minut oraz tłumaczenia
symultaniczne z języka
francuskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego/ro
syjskiego na język angielski

PRZ_K2_U03

zaliczenie ustne

U2

dostosować styl tłumaczenia do adekwatnych
warunków społeczno-kulturowych i jest w stanie pełnić
rolę mediatora międzykulturowego w roli tłumacza

PRZ_K2_U07

zaliczenie ustne

U3

spełniać wymogi rynkowe w zakresie pracy pracy
w charakterze tłumacza konferencyjnego i jest
świadomy potrzeby ciągłego ćwiczenia wykonywania
tłumaczeń oraz rozwijania swoich umiejętności
warsztatowych

PRZ_K2_U09

zaliczenie ustne

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania zawodu tłumacza ustnego
w profesjonalny sposób oraz zgodnie z etyką
zawodową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie podstawowej wiedzy z dziedziny tłumaczenia ustnego, ze
szczególnym uwzględnieniem trybu wykonywania tłumaczeń konsekutywnych i
symultanicznych oraz realiów rynkowych i etyki zawodowe

W1

Sylabusy
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2.

Ćwiczenie pamięci oraz stylu wypowiadania się

U2, K1

3.

Przedstawienie podstaw notacji dla potrzeb tłumaczenia konsekutywnego (skróty,
symbole oraz inne techniki notowania)

W1, U1

4.

Wykonywanie tłumaczeń krótkich (2-4 minuty) wypowiedzi z języka C na język
angielski

U1, U2, K1

5.

Wykonywanie tłumaczeń dłuższych (5-8 minuty) wypowiedzi z języka C na język
angielski

U1, U2, K1

6.

Wykonywanie tłumaczeń symultanicznych z języka C na język angielski

U1, U2, K1

7.

Zapoznanie się z zasadami pracy na rynku tłumacza ustnego, z uwzględnieniem
realiów rynkowych

W1, U3, K1

8.

Krytyczna analiza tłumaczeń konsekutywnych w zakresie zgodności przekładu z
oryginałem, poprawności językowej i stylistycznej oraz adekwatności do
faktycznej sytuacji tłumaczeniowej

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) i
wykonywanie zadań domowych. Oceną końcową jest ocena z testu z
tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego z języka
francuskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego/rosyjskiego na język
angielski. W ramach testu oceniane będą następujące kryteria: zgodność
tłumaczenia z oryginalnym wystąpieniem (min. 70%), poprawność
gramatyczna, rejstr, styl i składnia wypowiedzi, ogólna prezentacja
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Tłumaczenie literackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670116.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia poświęcone analizie istniejących tłumaczeń i praktycznym próbom przekładu literatury, w tym literatury
eksperymentalnej. Na warsztat weźmiemy różnorodne gatunki: od poezji konkretnej, przez teksty powstałe
z zastosowaniem różnego rodzaju przymusów (ograniczeń), po utwory konceptualne i cyfrowe. Przyjrzymy się
także liberaturze i książkom o nietypowej formie ﬁzycznej. Szczególny nacisk położymy na zagadnienie
ograniczeń w przekładzie - i ich przezwyciężanie oraz umiejętność uzasadniania i analizy własnych wyborów
translatorskich. Praca z nietypowymi wyzwaniami będzie treningiem zastosowania różnych strategii
tłumaczeniowych i wzbogaci warsztat translatorski uczestników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

założenia wybranych gatunków literatury oraz ich
specyﬁkę jako tekstów źródłowych

PRZ_K2_W06,
PRZ_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W2

założenia wybranych podejść teoretycznych
i praktycznych w zakresie interpretacji, przekładu
i prezentacji literatury w przekładzie

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02,
PRZ_K2_W04

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U1

dokonać przekładu wybranych tekstów literackich,
w tym eksperymentalnych, korzystając ze źródeł
teoretycznych i adekwatnych narzędzi, a także
uzasadnić swoje wybory w zakresie technik i strategii
przekładu wybranych utworów

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05,
PRZ_K2_U09

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U2

dokonać krytycznej analizy istniejących przekładów
literackich, posługując się terminologią z zakresu
przekładoznawstwa

PRZ_K2_U05,
PRZ_K2_U06

projekt, prezentacja,
zaliczenie

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści w zakresie przekładoznawstwa, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i translatorskich oraz zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu translatorskiego lub problemu
w własnych badaniach nad przekładem

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lektura i omówienie piśmiennictwa i innych źródeł poświęconych wybranym
gatunkom i tendencjom w zakresie literatury, w tym literatury eksperymentalnej i
jej przekładu

W1, W2, U2, K1

Sylabusy
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2.

Wykonywanie i wspólne omawianie próbek przekładów wybranych utworów
literackich, w tym eksperymentalnych (np. poezja konkretna, konceptualizm,
liberatura, gatunki cyfrowe, literatura z ograniczeniami / przymusami)

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Indywidualny projekt translatorski lub przekładoznawczy (samodzielny wybór
utworu lub utworów do przekładu lub analizy, kwerenda źródłowa, wykonanie
przekładu lub analizy, prezentacja z omówieniem)

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student powinien: 1. Systematycznie
uczestniczyć w zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione
nieobecności, nieobecności należy odpracować zdalnie poprzez
wykonanie zadań) 2. Wykonać wszystkie zadania (streszczenia lektur,
przekłady) powierzone do realizacji podczas zajęć lub w ramach
pracy domowej. 3. Wykonać projekt zaliczeniowy: Prezentacje
zaliczeniowe: ok. 30 minut plus dyskusja. Możliwe dwa warianty: a)
Prezentacja własnego przekładu wybranego utworu – całość,
fragment lub kilka mniejszych utworów. Przedstawienie kontekstu,
analiza. b) Analiza istniejących przekładów wybranego utworu –
całość, fragment lub kilka mniejszych utworów. Przedstawienie
kontekstu, analiza.
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Tłumaczenie audiowizualne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670254.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rodzajami materiałów audiowizualnych, ich głównymi właściwościami technicznymi,
stylistycznymi oraz stosowanymi w przedmiotowym obszarze strategiami i technikami tłumaczeniowymi.

C2

Zapoznanie studentów z metodami wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji niezbędnych
do przygotowania przekładu audiowizualnego (napisów, wersji lektorskiej, dubbingu, napisów dla niesłyszących),
a także informacji związanych z innymi dziedzinami naukowymi, a wykorzystywanych w procesie tłumaczenia (w
tym techniki informatyczne, specjalistyczne oprogramowanie).

C3

Zapoznanie studentów z typowymi problemami, z jakimi stykają się tłumacze tekstów audiowizualnych (relacje
obraz-tekst, humor, konieczność kondensacji treści itp.) oraz metodami ich rozwiązywania.

C4

Kształtowanie umiejętności tłumaczenia wybranych materiałów audiowizualnych w kontekście omawianych cech,
strategii i problemów.

C5

Kształtowanie kompetencji społecznych odpowiednich dla poziomu studiów.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

rodzaje materiałów audiowizualnych oraz rodzaje
przekładu audiowizualnego, struktury tekstów i ich
właściwości technicznych i językowych, typowych
problemów przekładowych, a także strategii i technik
tłumaczenia poszczególnych gatunków tekstów oraz
metod pozyskiwania informacji niezbędnych
do sporządzenia przekładu.

PRZ_K2_W04,
PRZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

metodykę wykonywania zadań, normy i dobre praktyki
stosowane w tłumaczeniu materiałów
audiowizualnych, zorientowane na kreatywne
rozwiązywanie złożonych problemów.

PRZ_K2_W03,
PRZ_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

odbiorców poszczególnych rodzajów materiałów
audiowizualnych oraz metody diagnozowania potrzeb i
oceny jakości usług dla odbiorców przekładów tych
tekstów.

PRZ_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

przygotować przekład materiałów audiowizualnych
z języka angielskiego na język polski (oraz z języka
polskiego na język angielski), w tym m.in. napisów
ﬁlmowych, skryptu lektorskiego itp.

PRZ_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

pozyskiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać niezbędne w procesie przekładu
informacje pochodzące z różnych źródeł oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy
dotyczące wyborów translatorskich.

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie ocenić jakość przetłumaczonego (przez
siebie lub innych) materiału audiowizualnego,
zidentyﬁkować błędy i problemy tłumaczeniowe oraz
zaproponować metody ich rozwiązania.

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05,
PRZ_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
translatorskiego.

PRZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

ciągłego doskonalenia warsztatu tłumacza w aspekcie
lingwistycznym oraz interdyscyplinarnym
w odniesieniu do różnych obszarów dyscyplinarnych.

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu tłumacza, w szczególności do konieczności
PRZ_K2_K03
zachowania poufności tłumaczonego materiału
audiowizualnego.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

5

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie pracy semestralnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja przekładu audiowizualnego i ﬁlmowego; rodzaje materiałów
audiowizualnych; rodzaje przekładu audiowizualnego; podstawowe informacje na
temat rynku tłumaczeń audiowizualnych i ﬁlmowych.

W1, W3, K2, K3

2.

Wprowadzenie do obsługi oprogramowania do tłumaczeń audiowizualnych.

W1, W2

3.

Główne problemy przekładu audiowizualnego oraz metody ich rozwiązywania:
relacje tekst-obraz, konieczność kondensacji treści, humor, archaizmy,
neologizmy, metafory, rymy itp.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Tłumaczenie napisów do wybranych materiałów audiowizualnych: klipów
reklamowych, zwiastunów ﬁlmowych, fragmentów ﬁlmów lub seriali, materiałów z
wydań DVD.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Przygotowanie skryptu lektorskiego: struktura skryptu, typowe problemy
tłumaczeniowe.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Przygotowanie grupowego projektu tłumaczeniowego: przekład materiału
audiowizualnego oraz korekta gotowego tłumaczenia.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Krytyka przetłumaczonego materiału audiowizualnego.

W1, W2, U2, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena bieżąca na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć oraz
zaliczenie na ocenę terminowo oddawanych prac domowych; pozytywna ocena z zadania
zaliczeniowego (tłumaczenie i korekta tekstu).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Sylabusy
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Teatralia w przekładzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670308.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką przekładu w kontekście komunikacji teatralnej z uwzględnieniem
perspektywy zarówno nadawców, a więc twórców teatralnych (reżysera, aktorów itp.), jak i odbiorców (w tym
odbiorców z niepełnosprawnościami).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

złożony charakter tekstu dramatycznego i jego
implikacje w przekładzie;

PRZ_K2_W04

esej
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W2

potrzeby odbiorców spektakli teatralnych, w tym
odbiorców z niepełnosprawnościami.

PRZ_K2_W06

projekt, esej, prezentacja

U1

dobierać właściwe strategie i techniki przekładu
utworów dramatycznych (z zastosowaniem elementów
przekładu intersemiotycznego w postaci
audiodeskrypcji czy na(d)pisów teatralnych) oraz
publikacji teatralnych z myślą o różnych odbiorcach;

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U07

projekt, esej, prezentacja

U2

analizować źródłowe teksty dramatyczne i teatralne
pod kątem języka, jego rejestru i stylu, a także
odniesień intertekstualnych i interkulturowych oraz
uwzględniać wszystkie te elementy w trakcie
wykonywania tłumaczeń.

PRZ_K2_U04

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego podejmowania indywidualnych
i zespołowych zadań translatorskich z zakresu tekstów
dramatycznych i szeroko rozumianych teatraliów.

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

projekt

K2

współpracy z podmiotami zamawiającymi przekład,
a więc do twórczej dyskusji i uwzględniania sugestii
inscenizatorów, aktorów oraz innych osób mających
wpływ na kształt i odbiór dzieła teatralnego.

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K02

projekt

K3

konsultowania swoich przekładów intersemiotycznych
w formie audiodeskrypcji czy na(d)pisów
z przedstawicielami środowisk niewidomych i głuchych
w celu podniesienia poziomu dostępności tych
przekładów

PRZ_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie eseju

5

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poprawa projektu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

1

konsultacje

4

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Język dramatu – typy i płaszczyzny komunikacji w utworach dramatycznych

W1

2.

Język sceny; bezpośredni charakter dialogu; uwspółcześnianie/stylizowanie języka
postaci w przekładzie.

W1, W2, U2

3.

Interpretacja tekstu dramatycznego przez tłumacza, reżysera, aktora, widza;
problematyka recepcji; intertekstualność; otwarty charakter dzieła scenicznego.

W1, W2, U2

4.

Podstawowe zagadnienia dostępności spektakli teatralnych (m.in.
audiodeskrypcja, na(d)pisy)

W2, U1, K3

5.

Przekład dialogów, monologów, piosenek ze zwróceniem uwagi na prozodię.

U1, U2, K1

6.

Przekład dialogów, monologów, piosenek w formie nadpisów (tzw. surtitles).

W2, U1, K2

7.

Wyszukiwanie i wkomponowywanie w tekst przekładu cytatów oraz objaśnień
historyczno-literackich i kulturowych.

U2

8.

Projekt tłumaczeniowy dla teatru (przekład sztuki teatralnej lub materiałów
towarzyszących, np. programu teatralnego, aﬁsza, informacji promującej spektakl
w prasie i na stronach internetowych).

U1, U2, K1, K2, K3

9.

C.d. projektu tłumaczeniowego dla teatru (rozmowa na żywo lub on-line z
twórcami teatralnymi w celu podniesienia jakości wykonywanego przekładu).

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, udział w badaniach, konsultacje,
tutoring
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w projekcie tłumaczeniowym, prezentacja (ustna,
projekt, esej, prezentacja multimedialna bądź w formie eseju) uzasadniająca zastosowane w
projekcie strategie, techniki i typy przekładu.
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Transkreacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670376.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z koncepcją transkreacji w ujęciu zawodowym i przekładoznawczym,
w tym z typowymi problemami w procesie transkreacji oraz metodami ich rozwiązywania, z naciskiem
na ukształtowanie umiejętności w zakresie analizy tekstu i zastosowania adekwatnych strategii i technik
przekładu kreatywnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

koncepcję transkreacji w ujęciu przekładoznawczym
oraz wymienia i charakteryzuje strategie i techniki
tłumaczeniowe stosowane w projektach
transkreacyjnych

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W04

projekt, zaliczenie

W2

ma wiedzę o zjawiskach językowych i aspektach
użycia języka, a także powiązanych z nimi czynnikach
pragmatycznych i kulturowych, kształtujących
znaczenie komunikatu językowego i wpływających
na jego recepcję przez różne grupy odbiorców

PRZ_K2_W06

projekt, zaliczenie

W3

dobre praktyki w dziedzinie transkreacji

PRZ_K2_W05

projekt, zaliczenie

W4

rolę poszczególnych źródeł informacji oraz zna
sposoby efektywnego pozyskiwania i kryteria oceny
jakości informacji w procesie transkreacji

PRZ_K2_W10

projekt, zaliczenie

W5

metody analizy tekstu źródłowego i przekładu, a także
kryteria oceny jakości przekładu z uwzględnieniem
specyﬁki transkreacji

PRZ_K2_W07

projekt, zaliczenie

U1

samodzielnie identyﬁkować i analizować problemy
translatoryczne, jakie niesie ze sobą dany tekst oraz
dobierać odpowiednie strategie i techniki pozwalające
na ich rozwiązanie

PRZ_K2_U03

projekt, zaliczenie

U2

wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną
w samodzielnie realizowanych analizach przekładu
oraz uzasadnieniu własnych wyborów translatorskich

PRZ_K2_U05

projekt, zaliczenie

U3

planować i realizować projekty translatorskie,
z uwzględnieniem specyﬁki projektów z zakresu
transkreacji oraz określać priorytety służących
realizacji określonego zadania przekładowego,
uwzględniając przeznaczenie tekstu i funkcję, jaką ma
on pełnić w kulturze docelowej

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U07,
PRZ_K2_U08

projekt, zaliczenie

U4

wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz
różne źródła polskie i obcojęzyczne wyszukiwać,
PRZ_K2_U03,
analizować, wartościować, selekcjonować, przetwarzać
PRZ_K2_U04,
i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie
PRZ_K2_U09
analizy, interpretacji i przekładu tekstów kultury
podlegających transkreacji

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
translatorskich w zakresie transkreacji oraz
do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu
translatorskiego

PRZ_K2_K01

projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z koncepcją transkreacji oraz jej najczęstszymi praktycznymi
zastosowaniami, charakterystyka i specyﬁka procesu transkreacji oraz dobre
praktyki w projektach transkreacyjnych.
Strategie i techniki kreatywnego przekładu; czynniki determinujące ich dobór; rola
sytuacji komunikacyjnej i specyﬁki kulturowej, proﬁlu odbiorcy docelowego oraz
funkcji tekstu/utworu, czynników multimodalnych i multimedialnych w procesie
decyzyjnym tłumacza; źródła i narzędzia pozyskiwania informacji.
Strategie tłumaczenia odniesień kulturowych i geograﬁcznych, humoru, gier
słownych, środków stylistycznych.
Indywidualne i grupowe praktyczne ćwiczenia transkreacyjne z różnych dziedzin:
wstępna analiza problemów, które mogą pojawić się podczas poszczególnych
zadań transkreacyjnych, analiza przypadków; dyskusja nad wybranymi
rozwiązaniami translatorskimi.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, zaliczenie

Aby uzyskać zaliczenie, student powinien: 1. Systematycznie uczestniczyć
w zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności,
nieobecności należy odpracować zdalnie poprzez wykonanie zadań) 2.
Wykonać wszystkie zadania (streszczenia lektur, przekłady) powierzone
do realizacji podczas zajęć lub w ramach pracy domowej. 3. Wykonać
projekt zaliczeniowy. Możliwe dwa warianty: a) Wykonanie oraz
omówienie własnego projektu z dziedziny transkreacji. Przedstawienie
kontekstu, analiza. b) Analiza istniejących przykładów transkreacji.
Przedstawienie kontekstu, analiza.
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Lokalizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670507.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami i problemami związanymi z tematyką
lokalizacji oprogramowania lub stron internetowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

normy oraz dobre praktyki w zakresie lokalizacji gier,
oprogramowania użytkowego i serwisów
internetowych.

PRZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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różne aspekty lokalizacji materiałów elektronicznych,
a także powiązane z nimi czynniki pragmatyczne
i kulturowe, kształtujące znaczenie komunikatu
językowego i wpływające na recepcję lokalizowanego
materiału.

PRZ_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

samodzielnie lub w grupie planować, organizować
i realizować projekty w zakresie lokalizacji
i tłumaczenia tekstów użytkowych z języka
angielskiego na język polski oraz z języka polskiego
na język angielski.

PRZ_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

uwzględniać ich specyﬁkę i potrzeby różnych grup
odbiorców, a także występujących między
uczestnikami komunikacji różnic kulturowych.

PRZ_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PRZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodoskonalenia na podstawie rzetelnych źródeł
eksperckich i potraﬁ pełnić rolę tłumacza
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, z uwzględnieniem właściwego
postępowania w zawodzie tłumacza.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia obejmują przedstawienie i wyjaśnienie problemów przekładu
oprogramowania na dla rynku docelowego, z uwzględnieniem aspektów
kulturowych powstawania lokalizacji w środowisku wielojęzycznym oraz jej
funkcjonowania w języku i kulturze docelowego odbiorcy.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Wykonanie pracy zaliczeniowej zatwierdzonej przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnicy powinni przejść kurs wstępny w zakresie obsługi oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo
(narzędzia CAT).
UWAGA: Przeprowadzenie kursu opcyjnego w danym roku akademickim warunkowane jest dostępnością pracowni ze
specjalistycznym oprogramowaniem, prowadzącego z odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie lokalizacji gier,
oprogramowania użytkowego i serwisów internetowych oraz materiałów, których ujawnienie nie rodzi skutków prawnych.
Uruchomienie kursu uzależnione jest zatem od decyzji koordynatora przedmiotu i władz Instytutu.

Sylabusy

104 / 235

Dostępność mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670549.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z koncepcją dostępności mediów.

C2

Zapoznanie się z zasadami tworzenia audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszacych oraz audionapisów.

C3

Zapoznanie się z zasadami organizacji dostępnych wydarzeń.

C4

Zapoznanie się oprogramowaniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie strategie i techniki przekładu
audiowizualnego, szczególnie w odniesieniu
do audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących
i audionapisów.

PRZ_K2_W04

projekt

W2

Student zna i rozumie zasady organizacji dostępnych
wydarzeń.

PRZ_K2_W05

projekt

W3

Student zna i rozumie zasady stosowania i działanie
narzędzi usprawniających proces przekładu
audiowizualnego w zakresie usług dostępu.

PRZ_K2_W09

projekt

W4

Student zna i rozumie zasady ochrony praw autorskich
w odniesieniu do usług dostępu.

PRZ_K2_W12

projekt

U1

Student potraﬁ dobrać i zastosować właściwe strategie
i techniki przekładu audiowizualnego w zastosowaniu
PRZ_K2_U03
do usług dostępu, samodzielnie identyﬁkować
i w sposób kreatywny rozwiązywać problemy.

projekt

U2

Student potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
teoretyczną w samodzielnie realizowanych analizach
przekładu audiowizualnego, formułując na ich
podstawie oryginalne hipotezy.

PRZ_K2_U05

projekt

U3

Student potraﬁ zaplanować organizację dostępnego
wydarzenia.

PRZ_K2_U01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

wykonanie ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do dostępności; Uregulowania prawne; Audideskrypcja; Napisy dla
niesłyszących; Audionapisy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie projektu zgodnie z wytycznymi podanymi przez
prowadzącego zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Autoprezentacja tłumacza ustnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670614.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadniczymi elementami zachowania werbalnego i niewerbalnego,
które mają wpływ na wiarygodność tłumacza i jego wizerunek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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znaczenie przekazu werbalnego i niewerbalnego,
taktyki i cele autoprezentacji, sposoby kreowania
własnego wizerunku i czynniki wpływające na ocenę
tłumacza jako nadawcy komunikatu

PRZ_K2_W06

zaliczenie pisemne

U1

dostosować sposób nadawania komunikatu do potrzeb
różnych odbiorców i różnych kontekstów sytuacyjnych
oraz świadomie budować swój wizerunek w zakresie
zachowań werbalnych i niewerbalnych w kontekście
pracy tłumacza ustnego

PRZ_K2_U07

zaliczenie pisemne

U2

dokonać krytycznej analizy zachowań niewerbalnych
i werbalnych innych nadawców oraz własnego
wizerunku w celu eliminacji czynników niepożądanych
i osiągnięcia zamierzonego celu w kontekście
wizerunku tłumacza jako wiarygodnego nadawcy
komunikatu

PRZ_K2_U04

zaliczenie pisemne

K1

działania na rzecz społeczności tłumaczy w zakresie
budowania samoświadomości i radzenia sobie
z dyskomfortem komunikacyjnym w pracy tłumacza
ustnego

PRZ_K2_K02

zaliczenie pisemne

K2

samodzielnego budowania swojego wizerunku jako
wiarygodnego usługodawcy z uwzględnieniem
zmieniających się kontekstów sytuacyjnych i potrzeb
danej grupy odbiorców, a także upowszechniać wzory
właściwego postępowania w zawodzie tłumacza

PRZ_K2_K03

zaliczenie pisemne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie pracy semestralnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Elementy składowe wiarygodności i taktyki autoprezentacji

W1, U2

2.

Biologiczne i kulturowe podstawy zachowań niewerbalnych

W1, U1

3.

Pożądane cechy dobrego mówcy

W1, U1

4.

Kontekst sytuacyjny w pracy tłumacza ustnego - aspekty praktyczne

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest: 1) przygotowanie prezentacji, 2) złożenie
pracy zaliczeniowej stanowiącej analizę własnego wystąpienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Nazwy własne w przekładzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670662.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uświadomienie studentom możliwych problemów związanych z tłumaczeniem nazw własnych w procesie
przekładu różnego rodzaju tekstów (konotacje kulturowe, znaczenie semantyczne, istniejące aluzje i nawiązania
do innych dzieł literackich lub audiowizualnych itd.).

C2

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu strategii i technik stosowanych w procesie przekładu nazw własnych
(takich jak np. transliteracja, transkrypcja, transpozycja, kalka, półkalka itd. oraz udomowienie vs. egzotyzacja).

C3

Rozwijanie u studentów umiejętności konstruktywnej krytyki strategii i technik przekładu zastosowanych przez
autorów przekładów przy tłumaczeniu nazw własnych w różnego rodzaju tekstach (literatura piękna, źródła
audiowizualne - ﬁlmy i animacje, gry wideo)

C4

Rozwijanie u studentów umiejętności przekładu nazw własnych z zastosowaniem omawianych na zajęciach
strategii tłumaczeniowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

techniki i strategie tłumaczeniowe stosowane
w procesie przekładu nazw własnych w różnego
rodzaju tekstach (jak np. transliteracja, transkrypcja,
transpozycja, kalka, półkalka, a także udomowienie
i egzotyzacja)

PRZ_K2_W04

prezentacja, ćwiczenia
wykonywane w ramach
zajęć

W2

konieczność dobrania odpowiedniej strategii i technik
tłumaczeniowych w procesie przekładu nazw własnych
w zależności od docelowej grupy odbiorców przekładu

PRZ_K2_W04,
PRZ_K2_W06,
PRZ_K2_W10

prezentacja, ćwiczenia
wykonywane w ramach
zajęć

U1

poprawnie analizować nazwy własne występujące
w tekście źródłowym na poziomie językowym oraz
semantycznym i kulturowym, a także dobrać do nich
odpowiednią strategię tłumaczeniową

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05,
PRZ_K2_U07

prezentacja, ćwiczenia
wykonywane w ramach
zajęć

U2

odpowiednio umotywować użycie odpowiedniej
strategii tłumaczeniowej w zależności od rodzaju
tekstu, funkcji tekstu oraz grupy docelowych
odbiorców tekstu

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05,
PRZ_K2_U06

prezentacja, ćwiczenia
wykonywane w ramach
zajęć

U3

dokonać przekładu różnego rodzaju nazw własnych
w oparciu o analizę tekstu oraz uzyskaną wiedzę
w zakresie onomastyki

PRZ_K2_U03

ćwiczenia wykonywane w
ramach zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia teoretyczne. Podstawowe zagadnienia z zakresu nazw własnych: czym są
nazwy własne, nazwy własne vs. nazwy pospolite, tożsamość nazwy własnej,
zdolności słowotwórcze nazw własnych oraz ich podział na grupy. Omówienie
możliwych strategii tłumaczeniowych stosowanych w procesie przekładu nazw
własnych (transliteracja, transkrypcja, transpozycja itd.; udomowienie vs.
egzotyzacja).

W1, W2

2.

Zajęcia praktyczne. Analiza porównawcza nazw własnych na podstawie różnych
przekładów jednego tekstu (fragmenty tekstów literackich, np. "Władcy Pierścieni"
J.R.R. Tolkiena, "Kubusia Puchatka" A.A. Milne'a czy "Księgi Dżungli" Rudyarda
Kiplinga.

W1, W2, U1, U2, U3

3.

Zajęcia praktyczne. Analiza nazw własnych w przekładzie tekstu przy szczególnym
uwzględnieniu aspektu kulturowego, konotacji oraz zamysłu autora (fragmenty
W1, W2, U1, U2, U3
tekstów literackich i użytkowych, np. fragmenty artykułów naukowych, seria
"Harry Potter" J.K. Rowling, seria "Wiedźmin" A. Sapkowskiego czy "Alicja w
Krainie Czarów" Lewisa Carrolla).

4.

Zajęcia praktyczne. Znaczenie płci w przekładzie nazw własnych – analiza
możliwych problemów wynikających z różnicy rodzaju rzeczownika w języku
źródłowym i docelowym. Dyskusja na temat ich rozwiązań (na podstawie
fragmentów tekstów literackich, np. "Księgi Dżungli" Rudyarda Kiplinga, "Kubusia
Puchatka" A.A. Milne'a czy "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupery'ego.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja, ćwiczenia
wykonywane w ramach
zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie
nieobecności w semestrze) oraz aktywności na zajęciach. Semestr
kończy się przygotowaniem indywidualnej prezentacji ustnej
skonsultowanej z prowadzącym oraz zgodnej z tematyką zajęć
(analiza porównawcza przekładu nazw własnych w różnych
wersjach tłumaczenia wybranej książki/ﬁlmu bądź przedstawienie
własnych propozycji przekładu nazw własnych w wybranej
książce/ﬁlmie wraz z komentarzem autorskim). Ocena końcowa
wystawiana jest na podstawie pracy na zajęciach (20%) oraz
przedstawionej prezentacji (80%).
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Metody i techniki nauki językó w obcych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2F0.1588670707.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podniesienie świadomości sposobów metodyki nauczania języków obcych

C2

Przedstawienie spektrum technik i metod nauki języków obcych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody i techniki nauki języków obcych i wyróżniane
w literaturze oraz rozumie czynniki warunkujące
możliwość zastosowania ich w nauce języka obcego

PRZ_K2_W04

projekt, prezentacja

W2

proces uczenia się oraz formułuje zasady działania
różnego rodzaju pamięci

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać oceny zalet i wad poszczególnych technik
i metod

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie

U2

adaptować odopowiednie metody i techniki
w zależności od umiejętności językowych i poziomu
języka

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

projekt, prezentacja

U3

wykorzystywać oraz przystosowywać elementy
akwizycji językowej do uczenia/nauczania języka
obcego

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie

PRZ_K2_K01

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

adaptowania do własnych potrzeb oraz potrzeb innych
osób metod i technik stosowanych zarówno przez
dydaktyków jak i poliglotów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody, techniki i podejścia do nauki języków obcych opisane w literaturze oraz
stosowane przez poliglotów.

W1, U1, U2, K1

2.

Proces uczenia się oraz rodzaje pamięci.

W2

3.

Akwizycja językowa a uczenie się języka.

U3, K1

4.

Cel, planowanie i motywacja w procesie nauki.

W2, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu na podstawie: obecności, prezentacji
projekt, prezentacja, zaliczenie wybranego poligloty, systematycznego przygotowania do
zajęć, prac domowych, zadań na platformie Pegaz

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Warsztaty tłumaczeniowe II/B [tłumaczenie tekstów naukowych (A↔B)]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.220.5cb094e97237a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

rozwój umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów naukowych i popularnonaukowych w parze
języków polski–angielski

C2

zapoznanie studentów z cechami stylu naukowego i popularnonaukowego oraz elementami i strukturą tekstów
naukowych w języku polskim i angielskim

C3

zapoznanie studentów z technikami tłumaczenia terminów w przekładzie naukowym

C4

zapoznanie studentów z zasadami tłumaczenia tekstu naukowego jako tekstu specjalistycznego oraz dobrymi
praktykami w tym zakresie

C5

wypracowanie warsztatu translatorskiego pod kątem obróbki elementów formalnych (tzw. obudowy) tekstu
naukowego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

konwencje językowe i normy redakcyjne w zakresie
tworzenia tekstu naukowego i popularnonaukowego,
a także standardowe elementy struktury różnych
gatunków tekstów naukowych w językach polskim
i angielskim, a także związane z nimi uwarunkowania
kulturowe

PRZ_K2_W06,
PRZ_K2_W11

egzamin pisemny,
projekt

W2

zasady i dobre praktyki w zakresie tłumaczenia tekstu
naukowego w parze języków polski–angielski, a także
związane z nimi uwarunkowania prawne i etyczne

PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W11

egzamin pisemny,
projekt

U1

w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami wykonać
PRZ_K2_U01,
poprawne tłumaczenie tekstu naukowego oraz
PRZ_K2_U03,
popularnonaukowego z języka angielskiego na język
PRZ_K2_U04
polski oraz z języka polskiego na język angielski

egzamin pisemny,
projekt

U2

wykorzystać dostępne źródła i narzędzia wyszukiwania
informacji w celu określenia odniesienia terminu
naukowego oraz ustalenia jego ekwiwalentu w języku
PRZ_K2_U03,
docelowym, a w przypadku braku ekwiwalencji –
PRZ_K2_U04
zastosować odpowiednią technikę transferu
językowego

egzamin pisemny,
projekt

U3

współpracować w grupie tłumaczy nad wspólnym
projektem w zakresie tłumaczenia tekstu naukowego,
przyjmując w niej różne role

PRZ_K2_U08

projekt

U4

dokonać krytycznej oceny wykonanego tłumaczenia
naukowego, zwłaszcza pod kątem zastosowania w nim
konwencji językowych właściwych dla tekstu
naukowego w języku docelowym (polskim lub
angielskim) oraz pod kątem realizacji przez nie funkcji
poznawczej tekstu naukowego

PRZ_K2_U05,
PRZ_K2_U07

egzamin pisemny

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki
translatorskiej wykonywania tłumaczeń tekstów
naukowych, w tym do rzetelnej identyﬁkacji braków
w zakresie własnej wiedzy i własnych kompetencji
oraz do uzupełniania tych braków poprzez m.in.
zasięganie opinii bardziej doświadczonych tłumaczy
oraz ekspertów z danej dziedziny nauki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

Przygotowywanie projektów

10

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

typologia tekstów naukowych oraz cechy strukturalne poszczególnych gatunków;
najczęściej tłumaczone typy tekstów naukowych; cechy tekstu naukowego jako
tekstu specjalistycznego

W1

2.

charakterystyka stylu naukowego oraz jego wykładników formalnych w językach
polskim i angielskim; konstrukcje o funkcji obiektywizującej w obu językach

W1

3.

specyﬁka procesu przekładu tekstów naukowych w parze języków polski-angielski
– typowe problemy i pułapki;
obowiązki tłumacza tekstów naukowych i dobre praktyki

W1, W2, U1, K1

4.

eksplicytacja w tłumaczeniu tekstu naukowego z języka angielskiego na język
polski oraz implicytacja w tłumaczeniu tekstu naukowego z języka polskiego na
język angielski

W2, U1

5.

metatekst w przekładzie tekstu naukowego; utarte zwroty metatekstowe typowe
dla polskiego i angielskiego dyskursu naukowego

W2, U1, U4

6.

tłumaczenie odsyłaczy bibliograﬁcznych; konwencje w zakresie stosowania
odsyłaczy; cytat w przekładzie tekstu naukowego;

W1, U1, U4

7.

obróbka tzw. obudowy tekstu naukowego; obowiązki tłumacza i dobre pratyki w
tym zakresie; czynności okołoprzekładowe

W1, U1

8.

semantyczne i formalne cechy terminu naukowego; strategie wyszukiwania i
techniki tłumaczenia terminologii naukowej

U2, K1

9.

odwołania do elementów pozajęzykowych uzupełniających wywód naukowy
(rysunki, tabele, załączniki); struktura i zasady tłumaczenia podpisów do
elementów pozajęzykowych oraz odwołań do tych elementów

W1, U1, U4

10.

tłumaczenie zdań opisujących wyniki badań, pomiarów, analiz itp; adaptacja
materiału językowego w przekładzie tekstów językoznawczych;

W1, U1, U4

11.

praca zespołowa nad projektem w zakresie tłumaczenia tekstu naukowego

U3, K1

12.

przypisy od tłumacza w tekście naukowym (ich struktura i funkcja)

W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU: 1) obecność na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność); Opuszczenie
większej liczby zajęć i nieprzedłożenie w ciągu 7 dni stosownego
usprawiedliwienia (np. zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia dotyczącego sytuacji losowej) będzie skutkować
niedopuszczeniem do egzaminu końcowego i koniecznością powtarzania
przedmiotu. Spóźnienie powyżej 30 minut oznacza nieobecność. 2)
przygotowanie do zajęć/wykonywanie prac domowych (dopuszczalne
jednokrotne nieprzygotowanie do zajęć); Nieprzygotowanie do zajęć
(brak pracy domowej) należy zgłosić przed zajęciami. Więcej niż
jednokrotne nieprzygotowanie do zajęć będzie skutkować
niedopuszczeniem do egzaminu końcowego. Nb. nieobecność na
poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku przygotowania do zajęć.
3) udział w jednym projekcie grupowym; Zadanie grupowe polegać
będzie na przetłumaczeniu dłuższego fragmentu tekstu naukowego lub
popularnonaukowego w zespole 2- lub 3-osobowym z języka angielskiego
na język polski oraz omówieniu podczas zajęć (prezentacja) wybranych
problemów i decyzji translatorskich. Zadanie zostanie przydzielone z
przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 4) wykonanie i
terminowe złożenie jednego projektu indywidualnego; Projekt
indywidualny polegać będzie na przetłumaczeniu krótkiego fragmentu
tekstu naukowego (humanistycznego) z języka polskiego na język
angielski i oddaniu tłumaczenia w wyznaczonym terminie. Zadanie
zostanie przydzielone z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
EGZAMIN Zadanie egzaminacyjne polegać będzie na przetłumaczeniu
dwóch fragmentów tekstu o charakterze naukowym lub
popularnonaukowym (każdy o objętości ok. 1000–1300 znaków ze
spacjami) w ciągu 2,5 godziny (tj. 150 min.). Egzamin odbywa się w
pracowni komputerowej z dostępem do internetu. Za każde z tłumaczeń
egzaminacyjnych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (w sumie
100 punktów), przy czym każdy błąd skutkuje obniżeniem uzyskanej
liczby punktów o 1 – w przypadku drobnej usterki stylistycznej lub
interpunkcyjnej niezmieniającej znaczenia tekstu; 2 – w przypadku błędu
gramatycznego, błędu terminologicznego lub mało istotnej zmiany
znaczenia; 3 – w przypadku poważnego błędu językowego (w tym
terminologicznego) lub istotnej zmiany znaczenia w stosunku do tekstu
wyjściowego; 4 lub 5 – w przypadku wyjątkowo rażącego błędu,
zwłaszcza skutkującego poważną zmianą znaczenia w stosunku do tekstu
wyjściowego. stosowana skala ocen: 90 – 100 pkt. bardzo dobry (5,0) 85
– 89 pkt. dobry plus (4,5) 75 – 84 pkt. dobry (4,0) 70 – 74 pkt.
dostateczny plus (3,5) 60 – 69 pkt. dostateczny (3,0) 0 – 59 pkt.
niedostateczny (2,0)
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Warsztaty tłumaczeniowe II/C [tłumaczenie tekstów ekonomicznych
(C→A)]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.220.1588663163.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką przekładu tekstów ekonomicznych z wybranego języka C na język polski.

C2

Przygotowanie studentów do rzetelnego wykonywania tłumaczeń tekstów o tematyce ekonomicznej z wybranego
języka C na język polski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię z zakresu ekonomii i gospodarki w języku
polskim oraz języku obcym (C), a także różnego typu
teksty specjalistyczne dotyczące zagadnień
ekonomicznych.

PRZ_K2_W06

egzamin pisemny

W2

metody diagnozowania potrzeb odbiorców przekładów
tekstów ekonomicznych oraz dostosowywania do nich
komunikatu docelowego.

PRZ_K2_W05

egzamin pisemny

U1

wykonać przekład specjalistycznego tekstu
ekonomicznego z wybranego j. obcego (C) na j. polski
(FR-PL, DE-PL, ES-PL, RU-PL, IT-PL) przy uwzględnieniu
różnic językowych, terminologicznych, stylistycznych,
składniowych, interpunkcyjnych oraz kulturowych

PRZ_K2_U01

egzamin pisemny

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać i wybierać niezbędne
w procesie przekładu informacje, w tym terminologię
ekonomiczną i handlową, wykorzystując różne źródła
słownikowe, encyklopedyczne, naukowe,
publicystyczne, instytucjonalne oraz teksty równoległe
oraz dokonywać na ich podstawie odpowiednich
wyborów translatorskich

PRZ_K2_U04

egzamin pisemny

U3

dokonać merytorycznej oceny oraz językowej korekty
przekładu wykonanego przez innego studenta.

PRZ_K2_U04

tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

K1

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu tłumacza, w szczególności w zakresie
PRZ_K2_K03
przekładu tekstów ekonomicznych

tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

K2

współpracy z innymi dostawcami usług językowych (na
przykład tłumaczami, weryﬁkatorami itp. w ramach
większego projektu) zgodnie z etyką zawodową,
dzielenia się informacjami, które mogą być pomocne
PRZ_K2_K01,
dla innych tłumaczy, nawiązywania niezbędnych
PRZ_K2_K03
kontaktów z odpowiednimi specjalistami w celu
rozstrzygnięcia problemów zawartych w tekście
źródłowym.

tłumaczenia
przygotowywane w
ramach zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

konsultacje

3

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

przygotowanie projektu

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie słownictwem – sporządzanie własnych glosariuszy z zakresu
terminologii mikroekonomicznej, makroekonomicznej i ekonomii
międzynarodowej.

W1, U2

2.

Analiza różnych gatunków tekstów, w tym: informacyjnych o tematyce
gospodarczej, dokumentów bankowych, prognoz ekonomicznych, bilansów,
korespondencji handlowej, ofert handlowych itp. w języku C oraz języku polskim.

W1, U2

3.

Wstępne opracowanie tekstu do tłumaczenia – umiejętność określania
potencjalnych problemów tłumaczeniowych w zakresie przekładu tekstów
ekonomicznych.

W2, U2, K1

4.

Zapoznanie ze specyﬁką przekładu specjalistycznego z zakresu ekonomii ze
zwróceniem uwagi na odbiorcę w zależności od rodzaju tekstu.

W2

5.

Indywidualne i zespołowe wykonywanie i weryﬁkowanie tłumaczeń
specjalistycznych tekstów publicystycznych, instytucjonalnych i informacyjnych
poświęconych zagadnieniom ekonomicznym, w tym np. materiałów
informacyjnych i promocyjnych podmiotów gospodarczych, elementów
sprawozdania ﬁnansowego, analiz statystycznych, prognoz makroekonomicznych,
korespondencji handlowej itp.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, metody elearningowe, konsultacje, tworzenie glosariuszy terminologicznych

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, tłumaczenia
przygotowywane w ramach
zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego praktycznego
egzaminu pisemnego (przekład tekstu ekonomicznego z
języka C na język polski). Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w
ciągu semestru) oraz terminowe oddawanie prac domowych
(w formie tłumaczeń i glosariuszy).
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Edycja i adiustacja tekstów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.220.5cb094e98b884.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki edycji
oraz korekty tekstu z punktu widzenia tłumacza.

C2

Zaznajomienie studentów z zagadnieniami z zakresu tekstologii, tj. zagadnieniami dotyczącymi spójności tekstu.

C3

Przygotowanie studentów do redakcyjnego opracowania tekstu z uwzględnieniem poprawności stylistycznej,
ortograﬁcznej i interpunkcyjnej.

C4

Zaznajomienie studentów ze sposobami przygotowania (tworzenie przypisów, bibliograﬁi, komentarze
do tekstów, formatowanie itp.) i przeprowadzania korekt tekstu (znaki korektorskie i ich zastosowanie).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
zasady poprawności językowej, zasady formatowania
tekstów, sporządzania przypisów i bibliograﬁi, a także
rozumie rolę poprawności językowej w praktyce
przekładu.

PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W06,
PRZ_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

dokonać analizy tekstu pod względem stylistycznoredakcyjnym, posiada umiejętności w zakresie oceny
jakości przekładu tekstu pisanego w języku polskim,
rozpoznaje i poprawia błędy.

PRZ_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie tworzyć dowolne teksty, uwzględniając
specyﬁkę nośnika, środowiska funkcjonowania, stylu
i gatunku.

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PRZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

doskonalenia swojego warsztatu zawodowego przez
całe życie, w tym do aktualizowania wiedzy w zakresie
poprawności językowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

126 / 235

Normy i poradnictwo językowe – przegląd literatury przedmiotu.
Edycja i formatowanie tekstu.
Sporządzanie przypisów merytorycznych i bibliograﬁcznych – zasady ogólne oraz
rodzaje przypisów bibliograﬁcznych.
Spójność gramatyczna i formalna zdań, zgodność stylistyczna tekstu z jego celem
i projektowanym odbiorcą.
Zasady pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska polskie oraz obce, nazwy
geograﬁczne. Adaptacja ortograﬁczna obcych nazw własnych, podstawy
transliteracji i transkrypcji.
Adiustacja tekstu w powiązaniu z wiedzą lingwistyczną i translatoryczną —
praktyczne ćwiczenia na tekstach z zakłóconą spójnością językową.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach ćwiczenia w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.220.5cb094e9da3cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie doświadczenia w zakresie tłumaczeń i usług tłumaczeniowych w konkretnych warunkach pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zasady obowiązujące w zakresie świadczenia usług
tłumaczeniowych

PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W08,
PRZ_K2_W10,
PRZ_K2_W12

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
zaliczenie, Karta praktyk
zawierająca szczegółowe
informacje o przebiegu
praktyk i wykonanych
zadaniach

U1

rozpoznać specyﬁkę i problemy zawarte w tekstach
do tłumaczenia

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U07,
PRZ_K2_U08

U2

zrealizować terminowo projekt tłumaczeniowy
za pomocą odpowiednich narzędzi językowych
i stylistycznych

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U07,
PRZ_K2_U08

zaliczenie, Karta praktyk
zawierająca szczegółowe
informacje o przebiegu
praktyk i wykonanych
zadaniach

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

zaliczenie, Karta praktyk
zawierająca szczegółowe
informacje o przebiegu
praktyk i wykonanych
zadaniach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy z potencjalnym odbiorcą świadczenia
tłumaczeniowego włącznie z biurem tłumaczeń, ﬁrmą
wymagającą usług tłumaczeniowych oraz instytucją
publiczną

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie projektu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie się do realizacji projektu tłumaczeniowego za pomocą materiałów
źródłowych, dokumentów, stron internetowych, konsultacji ze specjalistami

W1, U1, K1

2.

Realizacja projektów tlumaczeniowych w warunkach i terminach ustalonych przez
podmiot oferujący praktyki

W1, U1, K1

3.

Zapoznanie się ze specyﬁką rynku tłumaczeniowego i jego wymaganiami

W1, U1, K1

4.

rozpoznanie specyﬁki i problemów zawartych w tekstach do tłumaczenia

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie, Karta praktyk zawierająca szczegółowe
informacje o przebiegu praktyk i wykonanych
zadaniach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Realizacja 120 godzin praktyk w biurze
tłumaczeń lub ﬁrmie/instytucji
związanej z zawodem tłumacza
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Wykład monograﬁczny w zakresie badań przekładoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.220.1588661948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poszerzenie wiedzy studentów w zakresie wybranych kierunków i teorii przekładoznawczych

C2

rozwój wiedzy studentów w zakresie wybranych metodologii badań przekładoznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

fundamentalne założenia i tezy wybranych szkół myśli
przekładoznawczej odnoszących się do tłumaczenia
a także postulowane przez nie metodologie badań nad
przekładem

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02,
PRZ_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

specyﬁkę przekładu jako czynnika kulturotwórczego
oraz przekaźnika wiedzy międzykulturowej
i międzyjęzykowej w historii Zachodu

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02,
PRZ_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Językowy wymiar kultury i rola tłumaczenia w transferze kulturowym. Treści
językowe jako element i nośnik kultury. Oralność a piśmienność w kulturze.
Relatywizm językowy a kultura (Hipoteza Sapira-Whorfa). Powstanie i
rozprzestrzenianie się pisma jako przykład transferu kulturowego. Przekład jako
transfer kulturowy – deﬁnicja pojęcia
2. Biblia (Księga Rodzaju) jako wynik tłumaczeniowego transferu kulturowego. Mit
stworzenia i potopu: ich geneza i konsekwencje dla kultury Zachodu, w tym teorii
kosmologicznych i antropologicznych
3. Septuaginta jako przekład fundacyjny dla chrześcijaństwa i kultury zachodniej.
Greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej (Septuaginta) i jego wpływ na klasyczną
kulturę grecką oraz na rozwój chrześcijaństwa
4. Chrześcijaństwo jako religia „przekładu”. Starożytne przekłady Biblii oraz ich
wpływ na tworzenie się jednolitości kulturowej Zachodu.
5. Ruch tłumaczeniowy grecko-arabski jako przykład transferu i przechowania
treści kulturowych. Spory teologiczne w Bizancjum w IV i V w. n.e. i ich rola jako
nośnika kultury. Cywilizacja islamu w wiekach VII- IX. Ruch tłumaczeniowy w
czasach dynastii Abbasydów Bagdad jako centrum ruchu tłumaczeniowego. Rola i
znaczenie arabskiego ruchu tłumaczeniowego dla kultury Zachodu.

1.

6. Przekłady arabsko-łacińskie w XIII wieku jako impuls rozwoju myśli dojrzałego
średniowiecza. Sytuacja kulturowa i polityczna na Półwyspie Iberyjskim w XII i XIII
wieku. Wielokulturowość jako czynnik stymulujący wymianę myśli i idei.
Najważniejsi tłumacze i najważniejsze teksty tłumaczone w Toledo jako czynnik
stymulujący rozwój idei w dojrzałym średniowieczu. Przekłady arabsko-łacińskie
na Sycylii

W1, W2

7. Przekład w epoce renesansu: przekłady tekstów greckich i łacińskich jako
podłoże renesansu. Sytuacja kulturowo polityczna w Europie Południowej i
Bizancjum w XIV i XV wieku. Transfer antycznych tekstów greckich do Europy po
upadku Bizancjum. Odkrycie przez Europejczyków dziedzictwa antycznego
8. Wulgata jako kluczowy tekst kulturowy kultury zachodniej. Geneza przekładu,
jego znaczenie dla chrześcijaństwa i kultury Zachodu
9. Przekłady Biblii na języki nowożytne w epoce wczesnonowożytnej ze
szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego, angielskiego. Druk jako
rewolucyjny nośnik tekstu. Narodziny krytyki tekstu i ﬁlologii. Textus Receptus
Erazma z Rotterdamu. Narodziny protestantyzmu i przekłady Biblii na języki
nowożytne z łaciny: Przekład Johna Wycliﬀa, Biblia Praska. Przekład Biblii Marcina
Lutra. Angielskie przekłady Biblii: Tyndale, Biblia Króla Jakuba
10. Polskie przekłady Biblii w średniowieczu i epoce
wczesnonowożytnej. Przekłady średniowieczne z łaciny. Przekłady nowożytne z
języków oryginalnych. Nowy Testament Stanisława Murzynowskiego, Biblia
Leopolity, Biblia Brzeska, Biblia Gdańska, Biblia Jakuba Wujka.
11. Przekład tekstów religijnych, użytkowych i naukowych w początkach ery
nowożytnej. Dynamika przekładów jako wyznacznik kondycji kultury danej
społeczności językowej
12. Rola przekładów w transferze kultury zachodniej na Daleki Wschód do Nowego
Świata. Działania misjonarskie Kościoła katolickiego w Chinach i w Ameryce
Łacińskiej. Inkulturacja a dominacja kulturowa jako dwa wzorce kontaktu
międzykulturowego a rola przekładów.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Narzędzia CAT
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.220.5cb094e9a54c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z trendami na rynku tłumaczeniowym oraz wymaganiami pracodawców w zakresie
umiejętności korzystania z narzędzi CAT

C2

Zapoznanie studentów z pojęciem przekładu wspomaganego komputerowo (Computer-Assisted Translation –
CAT) i zasadami skutecznego korzystania z komputerowych narzędzi tłumaczeniowych

C3

Rozwijanie umiejętności niezbędnych do obsługi technologii tłumaczeniowych: narzędzi CAT instalowanych
na dysku lokalnym oraz rozwiązań typu cloud computing (Software-as-a-Service – SaaS)

C4

Rozwijanie świadomości metakognitywnej studentów oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i uczenia się
we współpracy z innymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

różnego rodzaju narzędzia komputerowe i cyfrowe
źródła informacji wykorzystywane w procesie
przekładu oraz aktualne trendy na rynku
tłumaczeniowym w zakresie narzędzi CAT

PRZ_K2_W09

projekt, zaliczenie

PRZ_K2_U03

sprawdzian praktyczny
na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z narzędzi CAT w celu samodzielnej
realizacji konkretnego projektu tłumaczeniowego

U2

korzystać z narzędzi CAT w celu realizacji zespołowego
PRZ_K2_U03
projektu tłumaczeniowego

projekt

U3

dokonać właściwego wyboru narzędzi komputerowych
wspomagających tłumaczenie pisemne wykonywane
samodzielnie lub we współpracy z innymi

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U4

samodzielnie organizować własną naukę, a także
planować i realizować zadania w ramach uczenia się
przez całe życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania
umiejętności wykorzystania technologii
komputerowych/cyfrowych w przekładzie

PRZ_K2_U09

projekt

PRZ_K2_K01

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonywania krytycznej oceny własnej wiedzy
w zakresie technologii tłumaczeniowych oraz
zasięgania opinii i porad innych osób w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
napotkanego podczas korzystania z narzędzi CAT

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

Przygotowanie do sprawdzianów

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

testowanie

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do narzędzi CAT i terminologii w zakresie przekładu
wspomaganego komputerowo

W1

2.

Wykorzystywanie zasobów Internetu (operatory wyszukiwarek internetowych,
zaawansowane metody wyszukiwania obrazów)

U4, K1

3.

Wybrane standardy w tłumaczeniu oraz wymagania rynku pracy pod kątem
umiejętności w zakresie CAT

W1

4.

Indywidualna lub grupowa praca z narzędziami CAT typu open source (np.
OmegaT)

U1, U3, U4, K1

5.

Indywidualna lub grupowa praca z komercyjnymi narzędziami CAT (np. memoQ)

U1, U3, U4, K1

6.

Indywidualna i grupowa praca z narzędziami CAT działającymi w chmurze (np.
Memsource Cloud)

U1, U2, U3, U4, K1

7.

Inne narzędzia cyfrowe przydatne w procesie przekładu (np. narzędzia
wykonujące wiązanie segmentów (alignment), narzędzia OCR)

U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, zaliczenie,
sprawdzian
praktyczny na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. 2. Wykonać wszystkie zadania (zaliczenie) powierzone do
realizacji podczas zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym
nieobecność na poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku
wykonania zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do
kolejnych zajęć. 3. Zaliczyć na ocenę pozytywną projekt semestralny
"Portfolio". 4. Zaliczyć na ocenę pozytywną zespołowy projekt
tłumaczeniowy. 5. Zaliczyć wszystkie sprawdziany praktyczne na
ocenę. Sprawdziany odbywają się w formie elektronicznej w pracowni
komputerowej z dostępem do internetu i są zapowiedziane z
conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ocena końcowa jest
średnią ocen ze sprawdzianów oraz projektów i wystawiana jest
zgodnie z następującą skalą ocen: 90-100% bardzo dobry (5.0),
85-89% dobry plus (4.5), 75-84% dobry (4), 70-74% dostateczny plus
(3.5), 60-69% dostateczny (3), 0-59% niedostateczny (2).
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CAT tools
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.220.1588673394.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z trendami na rynku tłumaczeniowym oraz wymaganiami pracodawców w zakresie
umiejętności korzystania z narzędzi CAT

C2

Zapoznanie studentów z pojęciem przekładu wspomaganego komputerowo (Computer-Assisted Translation –
CAT) i zasadami skutecznego korzystania z komputerowych narzędzi tłumaczeniowych

C3

Rozwijanie umiejętności niezbędnych do obsługi technologii tłumaczeniowych: narzędzi CAT instalowanych
na dysku lokalnym oraz rozwiązań typu cloud computing (Software-as-a-Service – SaaS)

C4

Rozwijanie świadomości metakognitywnej studentów oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i uczenia się
we współpracy z innymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

różnego rodzaju narzędzia komputerowe i cyfrowe
źródła informacji wykorzystywane w procesie
przekładu oraz aktualne trendy na rynku
tłumaczeniowym w zakresie narzędzi CAT

PRZ_K2_W09

projekt, zaliczenie

PRZ_K2_U03

sprawdzian praktyczny
na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z narzędzi CAT w celu samodzielnej
realizacji konkretnego projektu tłumaczeniowego

U2

korzystać z narzędzi CAT w celu realizacji zespołowego
PRZ_K2_U03
projektu tłumaczeniowego

projekt

U3

dokonać właściwego wyboru narzędzi komputerowych
wspomagających tłumaczenie pisemne wykonywane
samodzielnie lub we współpracy z innymi

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U4

samodzielnie organizować własną naukę, a także
planować i realizować zadania w ramach uczenia się
przez całe życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania
umiejętności wykorzystania technologii
komputerowych/cyfrowych w przekładzie

PRZ_K2_U09

projekt

PRZ_K2_K01

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonywania krytycznej oceny własnej wiedzy
w zakresie technologii tłumaczeniowych oraz
zasięgania opinii i porad innych osób w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
napotkanego podczas korzystania z narzędzi CAT

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

testowanie

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do narzędzi CAT i terminologii w zakresie przekładu
wspomaganego komputerowo

W1

2.

Wykorzystywanie zasobów Internetu (operatory wyszukiwarek internetowych,
zaawansowane metody wyszukiwania obrazów)

U4, K1

3.

Wybrane standardy w tłumaczeniu oraz wymagania rynku pracy pod kątem
umiejętności w zakresie CAT

W1

4.

Indywidualna lub grupowa praca z narzędziami CAT typu open source (np.
OmegaT)

U1, U3, U4, K1

5.

Indywidualna lub grupowa praca z komercyjnymi narzędziami CAT (np. memoQ)

U1, U3, U4, K1

6.

Indywidualna i grupowa praca z narzędziami CAT działającymi w chmurze (np.
Memsource Cloud)

U1, U2, U4, K1

7.

Inne narzędzia cyfrowe przydatne w procesie przekładu (np. narzędzia
wykonujące wiązanie segmentów (alignment), narzędzia OCR)

U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, zaliczenie,
sprawdzian
praktyczny na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. 2. Wykonać wszystkie zadania (zaliczenie) powierzone do
realizacji podczas zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym
nieobecność na poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku
wykonania zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do
kolejnych zajęć. 3. Zaliczyć na ocenę pozytywną projekt semestralny
"Portfolio". 4. Zaliczyć na ocenę pozytywną zespołowy projekt
tłumaczeniowy. 5. Zaliczyć wszystkie sprawdziany praktyczne na
ocenę. Sprawdziany odbywają się w formie elektronicznej w pracowni
komputerowej z dostępem do internetu i są zapowiedziane z
conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ocena końcowa jest
średnią ocen ze sprawdzianów oraz projektów i wystawiana jest
zgodnie z następującą skalą ocen: 90-100% bardzo dobry (5.0),
85-89% dobry plus (4.5), 75-84% dobry (4), 70-74% dostateczny plus
(3.5), 60-69% dostateczny (3), 0-59% niedostateczny (2).
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Proces decyzyjny tłumacza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588675332.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs przedstawia koncepcję tłumaczenia strategicznego, w której realizowany jest dwustopniowy model strategii
i technik przekładowych, a jego celami są: rozszerzenie ogólnej wiedzy humanistycznej na temat przekładu;

C2

rozszerzenie wiedzy o badaniach przekładoznawczych nad procesem decyzyjnym tłumacza oraz o wykorzystaniu
strategii i technik przekładowych;

C3

przekazanie wiedzy o określonych zjawisk i pojęć przekładowych i przekładoznawczych w zakresie tłumaczenia
strategicznego;

C4

wykształcenie umiejętności dyskutowania na tematy przekładoznawcze z wykorzystaniem stosownej terminologii
przedmiotowej;

C5

rozumienie mechanizmów proceduralnych w przekładzie;

C6

wykształcenie myślenia problemowego;

C7

rozumienie decyzji globalnych i szczegółowych w odniesieniu do konkretnych problemów przekładowych
w różnych typach tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia przekładoznawcze wchodzące w zakres
tłumaczenia strategicznego.

PRZ_K2_W01

zaliczenie

W2

pojęcia strategii i technik tłumaczeniowych oraz
mechanizmy ich użycia.

PRZ_K2_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować odpowiednie strategie i techniki przekładu
w rozwiązywaniu problemów wystepujących
w tłumaczeniu różnych tekstów.

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U2

potraﬁ dokonać krytycznej oceny, analizy, selekcji
i interpretacji zdobytych informacji w procesie
rozwiązywania problemów tłumaczeniowych
i tłumaczenia tekstów pisemnych.

PRZ_K2_U04

zaliczenie

PRZ_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania posiadanej wiedzy przekładoznawczej
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i tłumaczeniowych we własnych badaniach autoreﬂeksywnych nad procesem przekładu.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

analiza problemu

5

wykonanie ćwiczeń

5

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

rozwiązywanie zadań

5

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie pracy semestralnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do tłumaczenia strategicznego - przekład jako proces decyzyjny
tłumacza.

W1

2.

2. Geneza myślenia strategicznego. Deﬁnicje pojęć ‘strategia’ i ‘technika’
(‘procedura’) przekładowa.

W1, W2

3.

3. Koncepcja modelu kompensacyjnego i podstawowe założenia tłumaczenia
strategicznego.

W1, W2, U2

4.

4. Strategie przekładowe w perspektywie historycznej.

W1

5.

5. Taksonomie procedur tłumaczeniowych. Metodologia Vinay’a i Darbelnet.

W1, W2, U1

6.

6. Parametry funkcjonalne tłumaczenia. Określenie zadania tłumaczeniowego.

U1, U2

7.

7. Analiza proceduralna w tłumaczeniu – deﬁniowanie problemów
tłumaczeniowych.

U1, U2, K1

8.

8. Ćwiczenia praktyczne: tłumaczenie funkcjonalne tekstów nieliterackich użytkowych (1).

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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9.

9. Ćwiczenia praktyczne: tłumaczenie funkcjonalne tekstów nieliterackich specjalistycznych (2).

W1, U1, U2, K1

10.

10. Ćwiczenia praktyczne: tłumaczenie funkcjonalne tekstów literackich (1).

W1, U1, U2, K1

11.

11. Problemy kulturowe w tłumaczeniu strategicznym. Transpozycja kulturowa.

U1, K1

12.

12. Przykładowe kontekstualizacje procedur tłumaczeniowych (1) - idiomy.

U1, U2, K1

13.

13. Przykładowe kontekstualizacje procedur tłumaczeniowych (2) - nazwy własne.

U1, U2, K1

14.

14. Przykładowe kontekstualizacje procedur tłumaczeniowych (3) - kulturemy.

U1, U2, K1

15.

15. Podsumowanie - autoreﬂeksja i ARTS w tłumaczeniu strategicznym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe, zadania tłumaczeniowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zalicza przedmiot na podstawie: 1) obecności na zajęciach i
aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i ćwiczeniach; 2) trzech zadań
tłumaczeniowych; 3) testu semestralnego.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zalicza przedmiot na podstawie: 1) obecności na zajęciach i
aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i ćwiczeniach; 2) trzech zadań
tłumaczeniowych; 3) testu semestralnego.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zalicza przedmiot na podstawie: 1) obecności na zajęciach i
aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i ćwiczeniach; 2) pisemnej pracy
semestralnej i jej prezentacji; 3) testu semestralnego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy

146 / 235

Profesjonalne aspekty tłumaczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588675794.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy

147 / 235

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom znaczenia gatunku tekstu jak jednego z podstawowych kryteriów dotyczących wyboru
strategii tłumaczenia. Nauczenie rozpoznawania gatunków tekstów i ich specyﬁki

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej strategii tłumaczenia różnych gatunków tekstów pisanych

C3

Przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej wyszukiwania informacji i kwerendy

C4

Przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej wykorzystania edytora tekstu i innych narzędzi IT do formatowania
i tworzenia tekstu na potrzeby wydawnictwa.

C5

Przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej procesu tworzenia tłumaczenia na potrzeby wydawnictwa
(tłumaczenie, adiustacja, korekta autorska, korekta).

C6

Przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej współpracy z wydawnictwem (szukanie zleceń, negocjacja stawek,
podpisywanie umów, terminy płatności, prawa autorskie i majątkowe).

C7

Przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej ergonomii pracy tłumacza.

C8

Przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej technik tłumaczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wyróżniane i opisywane w literaturze teoretycznej
strategie i techniki przekładu różnych gatunków
tekstów oraz rozumie czynniki warunkujące możliwość
ich zastosowania w tłumaczeniu.

PRZ_K2_W04

zaliczenie

W2

normy i dobre praktyki w zakresie wykonywania
tłumaczeń pisemnych.

PRZ_K2_W05

zaliczenie

W3

metody analizy tekstu źródłowego i przekładu, a także
kryteria oceny jakości przekładu w odniesieniu
do tekstów nieliterackich.

PRZ_K2_W07

zaliczenie

W4

zasady funkcjonowania rynku wydawniczego
i wydawnictw w Polsce.

PRZ_K2_W08

zaliczenie

W5

zasady stosowania i działanie narzędzi
usprawniających proces przekładu.

PRZ_K2_W09

zaliczenie

W6

rolę poszczególnych źródeł informacji oraz sposoby
efektywnego pozyskiwania i kryteria oceny jakości
informacji w procesie przekładu różnych gatunków
tekstów.

PRZ_K2_W10

zaliczenie

W7

zasady ochrony prawa autorskiego i praw
majątkowych w odniesieniu do działalności tłumacza.

PRZ_K2_W12

zaliczenie

PRZ_K2_U01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

samodzielnie planować, organizować i realizować
projekty w zakresie tłumaczenia różnych gatunków
tekstów z języka angielskiego na język polski.
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U2

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
przekładu, a także korzystać z zaawansowanych
narzędzi wspomagających proces tłumaczenia
w samodzielnej lub zespołowej realizacji oryginalnych
i innowacyjnych projektów translatorskich w zakresie
tłumaczenia różnych gatunków tekstów z języka
angielskiego na język polski.

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U3

dokonać oceny, krytycznej analizy, selekcji, syntezy
oraz twórczej interpretacji informacji pochodzących
z różnych, właściwie dobranych źródeł, w procesie
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
translatorskich związanych z tłumaczeniem różnych
gatunków tekstów z języka angielskiego na język
polski.

PRZ_K2_U04

zaliczenie

U4

współdziałać z innymi tłumaczami i specjalistami
językowymi (takimi jak redaktorzy, korektorzy itp.)
w ramach prac zespołowych w tłumaczeniu tekstów.

PRZ_K2_U08

zaliczenie

PRZ_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści w zakresie rozwiązywania problemów
translatorskich oraz zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu tłumaczeniowego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

85

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

85

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gatunki tekstów i ich specyﬁka.

W1, W3, U1

2.

Strategie tłumaczenia różnych gatunków tekstów pisanych.

W1, W2, U3

3.

Funkcje edytora tekstu i innych narzędzia IT wykorzystywane do formatowania i
tworzenia tekstu na potrzeby wydawnictwa.

W5

4.

Proces tworzenia tłumaczenia na potrzeby wydawnictwa (tłumaczenie, adiustacja,
korekta autorska, korekta).

W4, U4, K1

5.

Współpraca z wydawnictwem (szukanie zleceń, negocjacja stawek, podpisywanie
umów, terminy płatności, prawa autorskie i majątkowe).

W4, W7, U4, K1

6.

Ergonomia pracy tłumacza.

W5, U1

7.

Techniki tłumaczenia.

W1, W2, W3, U2

8.

Wyszukiwanie informacji i kwerenda.

W6

Informacje rozszerzone
Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze); poprawne wykonanie i oddanie wszystkich tłumaczeń
(tekstów o objętości ok 1800 znaków) zadanych w trakcie kursu.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze); poprawne wykonanie i oddanie wszystkich tłumaczeń
(tekstów o objętości ok 1800 znaków) zadanych w trakcie kursu.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze); poprawne wykonanie i oddanie wszystkich tłumaczeń
(tekstów o objętości ok 1800 znaków) zadanych w trakcie kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Zarządzanie jakością przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676180.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy

152 / 235

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z międzynarodowymi standardami świadczenia usług tłumaczeniowych.

C2

Zaangażowanie studentów do udziału w oryginalnych zespołowych projektach tłumaczeniowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

międzynarodowe normy zarządzania jakością
PRZ_K2_W05,
obowiązujące dostawców usług tłumaczeniowych m.in.
PRZ_K2_W08
w ramach projektów tłumaczeniowych.

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

czynniki wpływające na poziom jakości przekładu,
a także konieczność i sposoby zapewniania wysokiej
jakości tłumaczeń.

PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W07,
PRZ_K2_W09

zaliczenie pisemne,
projekt

U1

właściwie wykonywać pracę tłumacza, terminologa,
weryﬁkatora czy kierownika projektu
z wykorzystaniem narzędzi CAT i technik współpracy
zdalnej oraz kontrolować jakość tłumaczeń
wykonywanych indywidualnie i zespołowo.

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U08

projekt

U2

elastycznie dostosować się do wymogów
sprecyzowanych w zleceniu tłumaczeniowym np.
używania konkretnych narzędzi, baz
terminologicznych, wytycznych stylu itp.

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U09

projekt

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego podejmowania i wykonywania
zadań kierownika projektu, tłumacza, weryﬁkatora i in.
oraz współpracy (także zdalnej) z innymi członkami
zespołu pracującego nad danym projektem
tłumaczeniowym (np. dla instytucji publicznej lub
organizacji pozarządowej), zgodnie
z międzynarodowymi normami jakości obowiązującymi
dostawców usług tłumaczeniowych oraz ogólnie
przyjętymi standardami pracy tłumaczy pisemnych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Sylabusy

153 / 235

przygotowanie do testu zaliczeniowego

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie projektu

12

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

4

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

3

poprawa projektu

10

konsultacje

7

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza wymagań

3

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

poprawa projektu

10

przygotowanie do zajęć

7

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

4

konsultacje

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czynniki warunkujące poziom jakości tłumaczeń.

W2

2.

Normy ISO 17100 i 11669 oraz inne standardy międzynarodowe dotyczące jakości
usług i projektów tłumaczeniowych.

W1

3.

Sposoby zapewniania jak najwyższej jakości przekładu na poszczególnych etapach
procesu tłumaczenia z uwzględnieniem specyﬁkacji danego projektu
W2, U1, U2
tłumaczeniowego.

4.

Przygotowanie do pracy nad projektem tłumaczeniowym. Wybór narzędzi CAT
oraz platformy do pracy w tzw. "chmurze". Przydział ról w projekcie wg
kompetencji poszczególnych członków zespołu tłumaczeniowego.

U2, K1

5.

Tworzenie i stosowanie glosariuszy, baz terminologicznych i wytycznych dot.
stylu.

U1, U2

6.

Zadania kierownika projektu, tłumacza, weryﬁkatora, redaktora, korektora.

U1, K1

7.

Praca nad tłumaczeniem z wykorzystaniem narzędzi wspomagających pracę
tłumacza, technik współpracy zdalnej, baz terminologicznych, glosariuszy,
U1, U2, K1
wytycznych dotyczących stylu, narzędzi kontroli jakości na każdym etapie procesu
przekładu.

8.

Umiejętność współpracy z jednostką zlecającą przekład (z wykorzystaniem
informacji zwrotnej).

Sylabusy

U2, K1
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Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, metoda projektów,
burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje, tutoring
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test sprawdzający wiedzę na temat międzynarodowych norm i
zaliczenie pisemne, projekt narzędzi zarządzania jakością przekładu oraz udział w
zespołowym projekcie tłumaczeniowym.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
burza mózgów, udział w badaniach, konsultacje, tutoring
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest sumienne przygotowywanie się do zajęć
obejmujące aktywny udział w zdalnym forum dyskusyjnym dotyczącym
tematyki zajęć oraz wykonanie zadanych tłumaczeń i weryﬁkacji oraz
innych funkcji i czynności (np. terminologa, kierownika projektu), w
ramach uczestniczenia w projekcie grupowym.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, burza mózgów, udział w badaniach, konsultacje, tutoring
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest sumienne przygotowywanie się do zajęć
obejmujące aktywny udział w zdalnym forum dyskusyjnym dotyczącym
tematyki zajęć oraz wykonanie zadanych tłumaczeń i weryﬁkacji oraz
innych funkcji i czynności (np. terminologa czy kierownika projektu) w
ramach uczestniczenia w zespołowym projekcie tłumaczeniowym.
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Tłumacz na rynku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676274.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami świadczenia usług tłumaczeniowych

C2

Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wykonywanego zawodu
tłumacza

C3

Rozwinięcie kompetencji miękkich przydatnych na rynku tłumaczeniowym

C4

Rozwinięcie kompetencji okołotłumaczeniowych i niznesowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zasady przygotowywania zleceń i realizacji zleceń,
właściwego komunikowania się z potencjalnymi
zleceniodawcami oraz skuteczne sposobyi
rozwiązywania sporów wynikających z realizacji
zlecenia.

PRZ_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

Zasady pozyskiwania pozyskiwania i oceny jakości
informacji, zasady dobierania wiarygodnych
i rzetelnych podwykonawców i zleceniodawców,
zasady prezentowania osiągnięć i kompetencji
w Internecie

PRZ_K2_W10

zaliczenie pisemne

U1

dobrać i zastosować właściwe strategie na etapie
negocjacji i realizacji powierzonego projektu
tłumaczeniowego, korzystać z odpowiednich technik
i narzędzi do skutecznego pozyskiwania klientów,
podejmować właściwe decyzje w kwestii ochrony
swoich praw i ochrony przed roszczeniami osób
trzecich

PRZ_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

dokonać oceny i krytycznej analizy informacji
istotnych dla realizacji zlecenia tłumaczeniowego,
z uwzględnieniem standardów jakościowych
i etycznych, przede wszystkim w procesie
rozwiązywania złożonych i etycznie nieoczywistych
problemów translatorskich oraz w toku
przysparzających trudności projektów
tłumaczeniowych

PRZ_K2_U04

zaliczenie pisemne

PRZ_K2_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego pełnienia roli tłumacza na rynku
tłumaczeniowym zgodnie z powszechnie przyjętą
praktyką, standardami tłumaczeniowymi i zasadami
etyki zawodowej, a także upowszechniania wzorów
dobrych praktyk tłumacza pisemnego i ustnego

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

70

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Formy działalności tłumaczeniowej - problemy związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej i umowami cywilnoprawnymi

W2, K1

2.

Skuteczne pozyskiwanie wiarygodnych klientów i rzeyelnych podwykonawców
oraz właściwe budowanie wizerunku

W1, W2, U2

3.

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza

U1, U2

4.

Umowy z kontrahentami - umowa wydawnicza, przeniesienie praw autorskich,
NDA

U1, U2, K1

5.

Uczestnictwo w wydarzeniach tłumaczeniowych i organizacjach branżowych

U2, K1

6.

Narzędzia wspomagające budowanie własnej marki

W2, U1, K1

7.

Praca tłumacza przysięgłego, pisemnego i ustnego w praktyce

W1, W2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 1) przygotowanie do zajęć, 2)
zaliczenie testu

Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 1) przygotowanie do zajęć, 2)
złożenie pracy zaliczeniowej

Semestr 4
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 1) przygotowanie do zajęć, 2)
złożenie pracy zaliczeniowej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Komunikacja niewerbalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676401.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą naukową dotyczącą roli komunikacji niewerbalnej i jej
znaczenia w pracy tłumacza ustnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

istotę komunikacji niewerbalnej, znaczenia
poszczególnych kodów niewerbalnych, kulturowe
uwarunkowania mowy ciała, niejęzykowe elementy
kształtujące znaczenie komunikatu nadawcy i mające
wpływ na jego wiarygodność

PRZ_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

rolę komunikacji niewerbalnej jako istotnego
dopełnienia przekazu niewerbalnego oraz kryteria
oceny zachowań niewerbalnych tłumacza ustnego

PRZ_K2_W10

zaliczenie pisemne

U1

dobrać i zastosować właściwe dla kontekstu
komunikacyjnego strategie zachowań, aby świadomie
kształtować swój wizerunek, potraﬁ niwelować skutki
dyskomfortu komunikacyjnego oraz monitorować
własne zachowanie

PRZ_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

na bieżąco analizować i interpretować informacje
pochodzące z różnych kodów niewerbalnych w celu
wzbogacenia informacji pochodzących z komunikatu
werbalnego

PRZ_K2_U04

zaliczenie pisemne

PRZ_K2_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego kreowania swojego wizerunku jako
kompetentnego tłumacza ustnego i świadomego
profesjonalisty z uwzględnieniem okoliczności,
w których wykonywane jest dane zlecenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie pracy semestralnej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie pracy semestralnej

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przekaz niewerbalny w kontekście językoznawstwa kognitywnego i psychologii
ewolucyjnej

W1, W2

2.

Podstawowe kody niewerbalne w pracy tłumacza ustnego

W2, U1

3.

Interpretacja zachowań niewerbalnych nadawcy

U1, U2

4.

Analiza wiarygodności nadawcy w kontekście parametrów kinezycznych

U2, K1

5.

Trudności metodologiczne w prowadzeniu badań z zakresu przekazu
niewerbalnego

W1, W2

6.

Rola tłumacza ustnego jako nadawcy komunikatu

U2, K1

7.

Schematyczność gestów a interpretacja wystąpienia

W2, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przygotowanie prezentacji

Semestr 3
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest: 1) przygotowanie prezentacji 2)
przygotowanie wystąpienia i analiza własnego zachowania

Semestr 4
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest: 1) opracowanie pozyskanych w
zaliczenie pisemne ramach badania danych; 2) przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie
artykułu naukowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tłumacz w muzeum a normy ISO dla dostawców usług tłumaczeniowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676489.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką tekstów muzealnych w perspektywie przekładoznawczej z uwzględnieniem
problematyki dostępności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę tekstów muzealnych w języku polskim
i angielskim oraz potrzeby odbiorców tych tekstów.

PRZ_K2_W06

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

konieczność i sposoby pozyskiwania wiarygodnych
źródeł informacji potrzebnych do wykonania
tłumaczenia na potrzeby osób zwiedzających
muzeum, w tym wagę konsultacji z ekspertami
z dziedziny historii sztuki, architektury, malarstwa,
rzeźby i innymi.

PRZ_K2_W10

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

sposób tworzenia w języku polskim i angielskim
audiodeskrypcji dzieł sztuki z uwzględnieniem potrzeb
odbiorców, w tym specyﬁcznych uwarunkowań
odbioru przez osoby z dysfunkcją wzroku.

PRZ_K2_W06

projekt

W4

normy ISO dla dostawców usług tłumaczeniowych.

PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W07

projekt

U1

dobierać właściwe strategie i techniki przekładu
z myślą o różnych odbiorcach dzieł sztuki, a także
korzystać z technik współpracy zdalnej
umożliwiających wykonywanie grupowych projektów
tłumaczeniowych dla muzeów.

PRZ_K2_U03

projekt

U2

właściwie dobierać źródła informacji w trakcie
wykonywania tłumaczenia tekstu muzealnego oraz
oceniać i poprawiać jakość tłumaczeń wykonywanych
indywidualnie i zespołowo zgodnie z normami ISO dla
dostawców usług tłumaczeniowych.

PRZ_K2_U04

projekt

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego podejmowania zadań indywidualnie
oraz w ramach zespołowych projektów obejmujących
tłumaczenie i/lub audiodeskrypcję dla muzeów,
a także do wykonywania powierzonych czynności
zgodnie z normami ISO dla dostawców usług
tłumaczeniowych oraz ogólnie przyjętymi standardami
pracy tłumaczy pisemnych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

Przygotowanie prac pisemnych

7

konsultacje

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie pracy semestralnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
92

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

poprawa projektu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

konsultacje

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

poprawa projektu

10

konsultacje

4

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
109

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza porównawcza tekstów muzealnych w j. polskim i angielskim (oferta
muzeów, opisy wystaw w ulotkach informacyjnych, informacje na stronach www,
opisy eksponatów)

W1

2.

Tłumaczenie tekstów muzealnych w parze języków polski - angielski (oferta
muzeów, opisy wystaw w ulotkach informacyjnych, informacje na stronach www,
opisy eksponatów, fragmenty katalogów wystaw)

W2, U1

3.

Weryﬁkowanie i redagowanie tłumaczeń tekstów muzealnych w parze języków
polski - angielski.

W4, U2

Sylabusy
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4.

Przygotowanie do projektu tłumaczeniowego z uwzględnieniem norm dotyczących
jakości usług tłumaczeniowych.

W4, K1

5.

Analiza porównawcza istniejących polskojęzycznych i anglojęzycznych
audiodeskrypcji dzieł sztuki.

W3

6.

Tłumaczenie, adaptowanie i redagowanie tekstów audiodeskrypcji w parze
języków polski - angielski.

U1, U2

7.

Wykonanie zespołowych projektów tłumaczeniowych (z wykorzystaniem technik
współpracy zdalnej oraz z zachowaniem standardów wyznaczonych m.in. przez
normy ISO 17100 i ISO 11669)

U1, U2, K1

8.

Podsumowanie wykonanych projektów i ewentualnie wprowadzenie koniecznych
poprawek.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje, tutoring
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie zadanego przekładu tekstu muzealnego lub
zaliczenie pisemne, projekt weryﬁkacji przekładu wykonanego przez inną osobę z grupy
zajęciowej w ramach udziału w projekcie tłumaczeniowym.

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, analiza przypadków, tutoring
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest sumienne przygotowywanie się do zajęć
obejmujące aktywny udział w zdalnym forum dyskusyjnym dotyczącym
tematyki zajęć oraz wykonanie zadanych tłumaczeń i weryﬁkacji oraz
innych funkcji i czynności (np. kierownika projektu), w ramach
uczestniczenia w projekcie grupowym.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów,
metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje, tutoring
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest sumienne przygotowywanie się do zajęć
obejmujące aktywny udział w zdalnym forum dyskusyjnym dotyczącym
tematyki zajęć oraz wykonanie zadanych tłumaczeń i weryﬁkacji oraz
innych funkcji i czynności (np. kierownika projektu), w ramach
uczestniczenia w projekcie grupowym.
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Projekty telekolaboracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676609.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy

172 / 235

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciami: przekład specjalistyczny i lokalizacja

C2

Zapoznanie studentów z procedurami stosowanymi w tłumaczeniach zespołowym i projektach lokalizacyjnych

C3

Przygotowanie studentów do realizacji projektów tłumaczeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:
rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi do zarządzania projektami (PMSs) oraz narzędzi tłumaczeniowych
działających w chmurze.

C4

Rozwijanie umiejętności lokalizowania treści multimedialnych i multimodalnych

C5

Rozwijanie kompetencji metakognitywnych w oparciu o reﬂeksje i kolaborację

C6

Umożliwienie studentom udziału w telekolaboraycjnym projekcie tłumaczeniowym realizowanym na rzecz
realnego klienta (w zależności od możliwości)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia: przekład specjalistyczny, prace
terminologiczne, lokalizacja, narzędzia lokalizacyjne

PRZ_K2_W06

prezentacja

W2

sposoby efektywnego wyszukiwania i weryﬁkacji
informacji przydatnych w przekładzie specjalistycznym
i lokalizacji

PRZ_K2_W10

projekt, prezentacja

U1

podejmować dezycje i dobierać odpowiednie narzędzia
tłumaczeniowe w trakcie realizacji zespołowych
PRZ_K2_U03
projektów tłumaczeniowych

projekt, prezentacja

U2

rozwiązywać problemy występujące w przekładzie
specjalistycznym i lokalizacji oraz krytycznie oceniać
jakość tłumaczeń

PRZ_K2_U04

projekt, prezentacja

PRZ_K2_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania tłumaczeń adekwatnych do aktualnych
potrzeb społecznych i w zgodzie z obowiązującymi
standardami

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

45

Sylabusy

173 / 235

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesny rynek tłumaczeniowy i lokalizacyjny: proﬁlowanie i realizacja potrzeb
użytkowników końcowych

W1, W2, K1

2.

Teksty specjalistyczne i niespecjalistyczne a terminologia

W1, W2

3.

Charakterystyka i rola terminologii w przekładzie

W1, W2

4.

Metody pracy z terminologią

W1, W2

5.

Narzędzia do zarządzania terminologią i wykonywania lokalizacji

U1, U2

6.

Systemy udostępniania treści i narzędzia do zarządzania projektami

U1

7.

Tłumaczenia zespołowe: stosowane procedury

U1, U2

8.

Obowiązujące normy tłumaczeniowe i standardy zawodowe

K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, burza mózgów, (tele)kolaboracja/symulacja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. 2. Wykonać wszystkie zadania powierzone do realizacji podczas
zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym nieobecność na
projekt, prezentacja
poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku wykonania
zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do kolejnych
zajęć. 3. Zaliczyć zespołowy projekt tłumaczeniowy/lokalizacyjny Ocena
końcowa jest średnią ocen z projektu i prezentacji i wystawiana jest
zgodnie z następującą skalą ocen: 90-100% bardzo dobry (5.0), 85-89%
dobry plus (4.5), 75-84% dobry (4), 70-74% dostateczny plus (3.5),
60-69% dostateczny (3), 0-59% niedostateczny (2).

Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, (tele)kolaboracja/symulacja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. Nieprzedłożenie ww. dokumentów skutukuje brakiem zaliczenia
projekt, prezentacja przedmiotu. Uwaga! Spóźnienie powyżej 30 minut jest równoważne z
nieobecnością na zajęciach. 2. Wykonać wszystkie zadania powierzone
do realizacji podczas zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym
nieobecność na poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku
wykonania zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do
kolejnych zajęć. 3. Zaliczyć zespołowy projekt
tłumaczeniowy/lokalizacyjny

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, (tele)kolaboracja/symulacja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. Nieprzedłożenie ww. dokumentów skutukuje brakiem zaliczenia
projekt, prezentacja przedmiotu. Uwaga! Spóźnienie powyżej 30 minut jest równoważne z
nieobecnością na zajęciach. 2. Wykonać wszystkie zadania powierzone
do realizacji podczas zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym
nieobecność na poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku
wykonania zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do
kolejnych zajęć. 3. Zaliczyć zespołowy projekt
tłumaczeniowy/lokalizacyjny
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Etyka zawodu tłumacza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676776.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką etyki stosowanej

C2

Zapoznanie studentów z normami etycznymi obowiązującymi w zawodzie tłumacza

C3

Rozwijanie etycznego rozumowania i umiejętności moralnego uzasadniania własnych decyzji

C4

Rozwijania umiejętności rozstrzygania dylematów etycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady etyczne obowiązujące w zawodzie tłumacza
pisemnego i ustnego, z uwzględnieniem różnych
środowisk pracy

PRZ_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

zasady etyczne zdeﬁniowane w kodeksach etycznych,
aktach normatywnych i innych dokumentach istotnych
istotnych z punktu widzenia etyki zawodowej

PRZ_K2_W10

zaliczenie pisemne

U1

aktywnie poszukiwać wiarygodnych źródeł mających
znaczenie dla rozstrzygnięcia dylematu etycznego
oraz wdrażać poszczególne normy moralne
w odniesieniu do konkretnych sytuacji

PRZ_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

dokonać krytycznej analizy sytuacji rynkowej
w kontekście konkretnego zlecenia tłumaczeniowego
z uwzględnieniem obowiązujących norm i standardów
zawodowych

PRZ_K2_U04

zaliczenie pisemne

PRZ_K2_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania trudu odpowiedzialnego i rzetelnego
rozstrzygania dylematów etycznych, jest gotów
do promowania właściwych postaw i standardów
zawodowych, a przede wszystkim przestrzegać zasad
etycznych obowiązujących w zawodzie tłumacza

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie pracy semestralnej

40

przygotowanie do zajęć

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Etyka szczegółowa i etyka zawodowa - rola i znaczenie

W2

2.

Etyka zawodowa tłumaczy na tle innych etyk zawodowych

W2, K1

3.

Specyﬁka pracy tłumacza pisemnego z perspektywy standardów etycznych

W1, U1, U2

4.

Warunki rynkowe oraz niezależność tłumacza pisemnego i ustnego

U2, K1

5.

Typowe dylematy etyczne w pracy tłumacza pisemnego i ustnego

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest: 1) Przygotowanie prezentacji na
zadany temat 2) Zaliczenie testu pisemnego.

Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest: 1) Przygotowanie prezentacji na
wybrany temat 2) Zaliczenie testu pisemnego.

Semestr 4
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest: 1) Przygotowanie do zajęć 2)
Przygotowanie pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Praca tłumacza przysięgłego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676869.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z pracą tłumacza przysięgłego w Polsce i uświadomienie im charakteru tej pracy
w wymiarze etycznym, formalnym-zawodowym i praktycznym-językowym zarówno w obszarze tłumaczeń
pisemnych, jak i ustnych

C2

wykształcenie umiejętności tłumaczenia pisemnego podstawowych dokumentów uwierzytelnionych w parze
angielski-polski

C3

uświadomienie studentom problemów związanych z pracą tłumacza w różnych środowiskach, w tym sądowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zjawiska językowe i aspekty użycia języka
w odniesieniu do typowych dokumentów i kontekstów,
w których pracuje tłumacz przysięgły, a także
powiązanych z nimi czynnikach prawnych, etycznych
i kulturowych, kształtujących znaczenie komunikatu
językowego.

PRZ_K2_W06

zaliczenie

W2

rolę poszczególnych źródeł informacji w pracy
tłumacza przysięgłego oraz sposoby efektywnego
pozyskiwania i kryteria oceny jakości informacji
w procesie przekładu poświadczonego.

PRZ_K2_W10

zaliczenie

U1

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
przekładu zarówno dla tłumaczeń pisemnych
poświadczonych, jak i tłumaczeń ustnych
wykonywanych przez tłumacza przysięgłego
i sądowego, a także korzystać z zaawansowanych
narzędzi wspomagających proces tłumaczenia.

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U2

dokonać oceny, krytycznej analizy, selekcji, syntezy
oraz twórczej interpretacji informacji pochodzących
z różnych, właściwie dobranych źródeł, przede
wszystkim kodeksów, ustaw, artykułów, dyrektyw, itp.
w procesie rozwiązywania złożonych i nietypowych
problemów, na jakie napotyka tłumacz przysięgły
i sądowy.

PRZ_K2_U04

zaliczenie

PRZ_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego pełnienia roli tłumacza
przysięgłego, jako zawodu zaufania publicznego,
a także do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz
stosowania dobrych praktyk w pracy tłumacza
przysięgłego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Przygotowanie do sprawdzianów

20

rozwiązywanie zadań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja zawodu tłumacza przysięgłego w kontekście zmieniających się regulacji
prawnych

W2

2.

Zawód tłumacza przysięgłego w Europie

W1, K1

3.

Typowe czynności tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń pisemnych
poświadczonych

W1, U1, U2

4.

Prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego

U2, K1

5.

Organizacje zrzeszające tłumaczy przysięgłych

W2, K1

6.

Dylematy etyczne związane z zawodem tłumacza przysięgłego

U2, K1

7.

Techniki i strategie tłumaczenia ustnego w różnych środowiskach

W1, U1, U2

8.

Prawidłowe sporządzanie tłumaczeń poświadczonych na wybranych dokumentach

W1, W2, U1, U2

9.

Tłumacz przysięgły jako zawód zaufania publicznego

K1

10.

Właściwe zabezpieczanie dokumentów

W2, K1

11.

Typowe czynności tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń ustnych

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja multimedialna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i przedstawienie
prezentacji

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, inscenizacja,
prezentacja multimedialna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 1) wykonanie zadań semestralnych,
2) zaliczenie testu pisemnego
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, prezentacja multimedialna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 1) przygotowanie do zajęć; 3)
przygotowanie pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588676932.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i aparatem pojęciowym językoznawstwa kognitywnego

C2

zapoznanie studentów z zastosowaniami językoznawstwa kognitywnego w analizie tekstu i jego przekładu oraz
w badaniach przekładoznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe założenia językoznawstwa kognitywnego

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02

zaliczenie

W2

wybrane teorie i konstrukty pojęciowe z zakresu
językoznawstw kognitywnego

PRZ_K2_W01,
PRZ_K2_W02

zaliczenie

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać aparat pojęciowy językoznawstwa
kognitywnego do analizy tekstu źródłowego i jego
przekładu

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

podstawowe założenia językoznawstwa kognitywnego; subiektywistyczne
podejście do semantyki; semantyka encyklopedyczna; schematy wyobrażeniowe;
metafora pojęciowa; podstawy gramatyki kognitywnej; wymiary obrazowania;
ekwiwalencja na poziomie wymiarów obrazowania; kategoria punktu widzenia z
perspektywy językoznawstwa kognitywnego i gramatyki kognitywnej; analiza
semantyczna tekstu i jego przekładu z perspektywy kognitywnej; gramatyka
kognitywna jako teoria języka a teoria przekładu

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności na semestr),
przygotowanie do zajęć (dopuszczalne jednokrotne nieprzygotowanie na
semestr), czytanie zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności na semestr),
przygotowanie do zajęć (dopuszczalne jednokrotne nieprzygotowanie na
semestr), czytanie zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności na semestr),
przygotowanie do zajęć (dopuszczalne jednokrotne nieprzygotowanie na
semestr), czytanie zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji
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Tłumaczenie angielsko-polskie tekstów nieliterackich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588677048.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technikami tłumaczenia różnych gatunków tekstów nieliterackich w wymiarze
praktycznym przez wykonywanie i krytyczną analizę tłumaczeń

C2

Stworzenie okazji do weryﬁkacji własnych umiejętności i poprawności tłumaczenia przez porównywanie własnego
tłumaczenia studenta z innymi tłumaczeniami.

C3

Przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących warsztatu tłumacza, w tym współpracy z wydawnictwem
i szukania pracy w zawodzie tłumacza tekstów nieliterackich.

C4

Przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących współpracy z wydawnictwem i szukania pracy w zawodzie
tłumacza tekstów nieliterackich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

terminologię z zakresu przekładoznawstwa
w odniesieniu do tekstów nieliterackich a także
rozumie powiązane z nią konstrukty pojęciowe oraz
zjawiska, do których się one odnoszą, i teorie, które je
wyjaśniają.

PRZ_K2_W01

zaliczenie

W2

wyróżniane i opisywane w literaturze teoretycznej
strategie i techniki przekładu tekstów nieliterackich
oraz rozumie czynniki warunkujące możliwość ich
zastosowania w tłumaczeniu.

PRZ_K2_W04

zaliczenie

W3

normy i dobre praktyki w zakresie wykonywania
tłumaczeń tekstów nieliterackich.

PRZ_K2_W05

zaliczenie

W4

zjawiska językowe i aspekty użycia języka, a także
powiązane z nimi czynniki pragmatyczne i kulturowe,
kształtujące znaczenie komunikatu językowego
i wpływające na jego recepcję przez różne grupy
odbiorców w odniesieniu do tłumaczeń tekstów
nieliterackich.

PRZ_K2_W06

zaliczenie

W5

metody analizy tekstu źródłowego i przekładu, a także
kryteria oceny jakości przekładu w odniesieniu
do tekstów nieliterackich.

PRZ_K2_W07

zaliczenie

W6

zasady funkcjonowania instytucji świadczących usługi
związane z przekładem i szeroko rozumianą
komunikacją międzykulturową w odniesieniu
do tekstów nieliterackich.

PRZ_K2_W08

zaliczenie

W7

zasady stosowania i działanie narzędzi
usprawniających proces przekładu.

PRZ_K2_W09

zaliczenie

W8

rolę poszczególnych źródeł informacji oraz zna
sposoby efektywnego pozyskiwania i kryteria oceny
jakości informacji w procesie przekładu tekstów
nieliterackich.

PRZ_K2_W10

zaliczenie

W9

ekonomiczne, prawne, etyczne i kulturowe
uwarunkowania działalności tłumacza tekstów
nieliterackich.

PRZ_K2_W11

zaliczenie

Sylabusy
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W10

zasady ochrony prawa autorskiego i praw
majątkowych w odniesieniu do działalności tłumacza
tekstów nieliterackich.

PRZ_K2_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie planować, organizować i realizować
projekty w zakresie tłumaczenia tekstów nieliterackich
z języka angielskiego na język polski.

PRZ_K2_U01

zaliczenie

U2

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
przekładu, a także korzystać z zaawansowanych
narzędzi wspomagających proces tłumaczenia
w zakresie tłumaczenia tekstów nieliterackich.

PRZ_K2_U03

zaliczenie

U3

dokonać oceny, krytycznej analizy, selekcji, syntezy
oraz twórczej interpretacji informacji pochodzących
z różnych, właściwie dobranych źródeł, w procesie
PRZ_K2_U04
rozwiązywania problemów związanych z tłumaczeniem
tekstów nieliterackich.

zaliczenie

U4

współdziałać z innymi tłumaczami i specjalistami
językowymi (redaktorzy, korektorzy itp.) w ramach
prac zespołowych w tłumaczeniu tekstów
nieliterackich.

PRZ_K2_U08

zaliczenie

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści w zakresie rozwiązywania problemów
poznawczych i translatorskich w tłumaczeniu tekstów
nieliterackich oraz zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu tłumaczeniowego.

PRZ_K2_K01

zaliczenie

K2

tego by odpowiedzialnie pełnić rolę tłumacza
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, a także przestrzegać zasad etyki oraz
kultywować i upowszechniać wzory właściwego
postępowania w zawodzie tłumacza.

PRZ_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

192 / 235

Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gatunki tekstów nieliterackich (czyli tekstów książkowych non-ﬁction), ich
specyﬁka i odmienne wymogi związane z ich tłumaczeniem.

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
K1, K2

2.

Techniki tłumaczenia i rozwiązania stosowane w tłumaczeniu tekstów
nieliterackich.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2

3.

Wyszukiwanie informacji na potrzeby tłumaczenia tekstów nieliterackich.

W8, U1, U3, K1

4.

Współpraca tłumacza tekstów nieliterackich z wydawnictwem oraz innymi
osobami pracującymi nad translatem (adiustacja, korekta).

W3, W6, W9, U4, K1, K2

5.

Aspekty prawne tłumaczenia tekstów nieliterackich w tym prawo majątkowe i
prawo autorskie w odniesieniu do tłumaczenia tekstów nieliterackich.

W10, W9, K2

Sylabusy
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Wykorzystanie edytora tekstu i innych narzędzi IT w tłumaczeniu tekstów
nieliterackich.

6.

W7, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze); poprawne wykonanie i oddanie wszystkich tekstów do
tłumaczenia (każdy o objętości około 1800 znaków ze spacją) zadanych w
trakcie kursu.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze); poprawne wykonanie i oddanie wszystkich tekstów do
tłumaczenia (każdy o objętości około 1800 znaków ze spacją) zadanych w
trakcie kursu.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności
w semestrze); poprawne wykonanie i oddanie wszystkich tekstów do
tłumaczenia (każdy o objętości około 1800 znaków ze spacją) zadanych w
trakcie kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów na zajęciach obowiązkowa. Innych wymagań wstępnych nie ma.

Sylabusy

194 / 235

Przekład intersemiotyczny tekstów artystycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588677161.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się ze specyﬁką przekładu intersemiotycznego

C2

Rola hermeneutyczna i znaczeniotwórcza przekładu intersemiotycznego w kulturze tekstu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady funkcjonowania języka w tekście artystycznym
oraz powiązania między językiem a przestrzenią
kulturową

PRZ_K2_W06

esej

W2

metody poszukiwania informacji oraz kryteria ich
oceny w celu dokonania właściwej analizy przekładu
intersemiotycznego

PRZ_K2_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
umożliwiające przekład intersemiotyczny

PRZ_K2_U03

esej

U2

dokonać krytycznej analizy, twórczej interpretacji
i oraz oceny przekładu intersemiotycznego
na podstawie właściwie dobranych źródeł dotyczących
historii, roli i recepcji tekstu artystycznego w danej
kulturze

PRZ_K2_U04

esej

PRZ_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnego rozpowszechniania informacji
i rozszerzania wiedzy na temat danej kultury oraz
tekstu i jego autora.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

197 / 235

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka przekładu intersemiotycznego

W2, U2, K1

2.

Multimodalność w przekładzie intersemiotycznym

W1, U1, K1

3.

Funkcja hermeneutyczna przekładu intersemiotycznego

W1, U1, K1

4.

Elementy kulturowe a ich przetworzenie w przekładzie intersemiotycznym

W1, W2, U2, K1

5.

Przekład intersemiotyczny a mechanizm znaczeniotwórczy

W1, U1, U2, K1

6.

Przekład intersemiotyczny a transkreacja

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Przekład intersemiotyczny klasycznych dzieł literatury (na przykład Fredro,
Collodi, Shakespeare, Dickens, Garcia Marquez, Allende, Cervantes, Mickiewicz,
Hoﬀman, Puszkin, Austen, Tolstoj, Hugo)

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Przekład intesemiotyczny literatury fantastycznej (na przykład Tolkien, Martin,
Atwood, Orwell, Zamjatin, Bulgakov, Shelley, Stevenson, Lem, Pratchett,
Sapkowski, Bracia Grimm, Carroll, de Saint-Exupéry, Calvino)

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność w zajęciach, terminowe oddanie zadań, terminowe oddanie
eseju

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność w zajęciach, terminowe oddanie zadań, terminowe oddanie
eseju

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność w zajęciach, terminowe oddanie zadań, terminowe oddanie
eseju
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Tekst i przekład jako narzędzie kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.2E0.1588677258.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z funkcją tekstu jako komunikatu w przestrzeni kulturowej

C2

Zapoznanie się z funkcją znaczeniotwórczą tekstu i jego rolą w modelowaniu obrazu świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady funkcjonowania języka w tekście artystycznym
oraz powiązania między językiem a przestrzenią
kulturową

PRZ_K2_W06

esej

W2

metodę poszukiwania informacji oraz kryteria ich
oceny w celu dokonania właściwej analizy tekstu
i przekładu

PRZ_K2_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
analizy tekstu i wykonania przekładu

PRZ_K2_U03

esej

U2

dokonać krytycznej analizy, twórczej interpretacji oraz
oceny przekładu różnorodnych tekstów na podstawie
właściwie dobranych źródeł

PRZ_K2_U04

esej

PRZ_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnego rozpowszechniania informacji
i rozszerzania wiedzy na temat danej kultury oraz
tekstów

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

analiza i przygotowanie danych

30

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tekst jako komunikat

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Cechy charakterystyczne tekstu i kryteria tekstowości

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Typologie tekstów

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Intertekstualność

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Tekst jako narzędzie kultury

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Tekst a stworzenie pamięci kulturowej

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Tekst a tożsamość kulturowa

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, terminowe oddanie zadań, terminowe oddanie
eseju

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, terminowe oddanie zadań, terminowe oddanie
eseju

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, terminowe oddanie zadań, terminowe oddanie
eseju
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Warsztaty tłumaczeniowe III/B [tłumaczenie tekstów ekonomicznych
(A↔B)]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.240.5cb094ea8a2f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących zawodowego tłumaczenia tekstów ekonomicznych
i specyﬁki i środowiska pracy tłumacza tekstów ekonomicznych.

C2

Przedstawienie w formie praktycznej najważniejszych gatunków tekstów ekonomicznych oraz specyﬁki ich
tłumaczenia (łącznie z zasadą tekstów paralelnych).

C3

Wyćwiczenie podstawowych umiejętności dotyczących tłumaczenia tekstów ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię oraz pojęcia związane z tłumaczeniem
tekstów ekonomicznych jako tekstów użytkowych.

PRZ_K2_W01

egzamin pisemny

W2

strategie i techniki przekładu tekstów ekonomicznych.

PRZ_K2_W04

egzamin pisemny

W3

normy i dobre praktyki obowiązujące w tłumaczeniu
tekstów ekonomicznych.

PRZ_K2_W05

egzamin pisemny

W4

aspekty języka, w tym jego zakorzenienie kulturowe
jako istotny czynnik wpływający na tłumaczenie
tekstów ekonomicznych.

PRZ_K2_W06

egzamin pisemny

W5

metody analizy tekstu źródłowego ekonomicznego
oraz zasady oceny jakości przekładu ze szczególnym
uwzględnieniem zasady tekstów paralelnych.

PRZ_K2_W07

egzamin pisemny

W6

cele, organizację i zasady funkcjonowania biur
tłumaczeń oraz instytucji korzystających z tekstów
ekonomicznych (banki, przedsiębiorstwa, itp).

PRZ_K2_W08

egzamin pisemny

W7

rolę poszczególnych źródeł informacji dotyczącej
tekstów ekonomicznych oraz zna sposoby
efektywnego pozyskiwania i kryteria oceny jakości
tego rodzaju informacji w procesie tłumaczenia.

PRZ_K2_W10

egzamin pisemny

W8

ekonomiczne, prawne, etyczne i kulturowe
uwarunkowania działalności tłumacza tekstów
ekonomicznych.

PRZ_K2_W11

egzamin pisemny

W9

zasady ochrony własności przemysłowej oraz
tajemnicy handlowej w odniesieniu do tłumaczenia
tekstów ekonomicznych.

PRZ_K2_W12

egzamin pisemny

U1

samodzielnie planować, organizować i realizować
projekty w zakresie tłumaczenia tekstów
ekonomicznych z języka angielskiego na język polski
i z języka polskiego na język angielski.

PRZ_K2_U01

egzamin pisemny

U2

dobrać i zastosować właściwe strategie i techniki
przekładu, a także korzystać z zaawansowanych
narzędzi wspomagających proces tłumaczenia
w samodzielnej lub zespołowej realizacji tłumaczenia
tekstu ekonomicznego.

PRZ_K2_U03

egzamin pisemny

U3

dokonać oceny, krytycznej analizy, selekcji, syntezy
oraz twórczej interpretacji informacji pochodzących
z różnych, właściwie dobranych źródeł, w procesie
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
translatorskich, a także w procesie analizy i oceny
jakości przekładu tekstów ekonomicznych.

PRZ_K2_U04

egzamin pisemny

U4

w sposób zrozumiały dla specjalistów opisywać swój
proces rozumowania oraz translatorski proces
decyzyjny w języku obcym na poziomie co najmniej
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego w odniesieniu do przekładu tekstów
ekonomicznych.

PRZ_K2_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

współdziałać z innymi tłumaczami i specjalistami
językowymi (redaktorzy, korektorzy, weryﬁkatorzy
tłumaczenia itp.) oraz specjalistami z dziedziny
ekonomii i gospodarki w ramach prac zespołowych
podczas tłumaczenia tekstów ekonomicznych.

PRZ_K2_U08

egzamin pisemny

U6

planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie w zakresie warsztatu translatorskiego przede
wszystkim przezpogłębianie własnej wiedzy dotyczącej PRZ_K2_U09
szeroko pojętej problematyki ekonomicznej oraz
znajomości tekstów paralelnych.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie
rozwiązywania problemów translatorskich oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu
tłumaczeniowego.

PRZ_K2_K01

egzamin pisemny

K2

tego, aby przestrzegać zasad etyki oraz kultywować
i upowszechniać wzory właściwego postępowania
w zawodzie tłumacza w odniesieniu do tłumaczenia
tekstów ekonomicznych z uwzględnieniem ich
specyﬁki (tajemnica handlowa, prawo własności
przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych).

PRZ_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

8

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Charakterystyka i specyﬁka tekstów ekonomicznych jako tekstów
użytkowych/specjalistycznych; gatunki tekstów ekonomicznych

W1, W4, W5, U1, U6, K1

2.

Specyﬁka pracy tłumacza tekstów ekonomicznych; środowisko pracy, klienci
(biura tłumaczeń, instytucje ﬁnansowe, przedsiębiorstwa) normy etyczne (w tym
dotyczące tajemnicy zawodowej) i dobre praktyki

W3, W6, W8, W9, U5, K2

3.

Strategie i techniki tłumaczenia tekstów ekonomicznych, w tym zasada
korzystania z tekstów paralelnych

W2, W4, W5, U1, U2, U4,
U6, K1

4.

Wyszukiwanie informacji w przekładzie tekstów ekonomicznych: słowniki,
glosariusze, bazy danych, portale internetowe, teksty paralelne

W5, W7, U1, U2, U3, U6,
K1

5.

Tekst informacyjny dotyczący zagadnień gospodarczych; strategie tłumaczenia,
aspekty wymagające szczególnej uwagi tłumacza, wyszukiwanie informacji
dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów paralelnych; przekład ang.-pol.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U6, K1

6.

Tekst z dziedziny usług biznesowych; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające
szczególnej uwagi tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz
tekstów paralelnych; ; przekład ang.-pol.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1

7.

Prospekt emisyjny; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające szczególnej uwagi
tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów
paralelnych; przekład ang.-pol.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

8.

Raport roczny; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające szczególnej uwagi
tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów
paralelnych; przekład ang.-pol.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

9.

Tekst z zakresu analizy rynku:strategie tłumaczenia, aspekty wymagające
szczególnej uwagi tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz
tekstów paralelnych; przekład ang.-pol.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

10.

Oferta handlowa; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające szczególnej uwagi
tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów
paralelnych; przekład ang.-pol.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

11.

Tekst informacyjny dotyczący zagadnień gospodarczych; strategie tłumaczenia,
aspekty wymagające szczególnej uwagi tłumacza, wyszukiwanie informacji
dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów paralelnych; przekład pol.-ang.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1

12.

Informacja o ﬁrmie; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające szczególnej
uwagi tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów
paralelnych; przekład pol.-ang.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6

13.

Oferta handlowa; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające szczególnej uwagi
tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów
paralelnych; przekład ang.-pol.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

14.

Tekst z zakresu analizy rynku:strategie tłumaczenia, aspekty wymagające
szczególnej uwagi tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz
tekstów paralelnych; przekład pol.-ang.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

15.

Prospekt emisyjny; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające szczególnej uwagi
tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów
paralelnych; przekład pol.- ang.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

16.

Raport roczny; strategie tłumaczenia, aspekty wymagające szczególnej uwagi
tłumacza, wyszukiwanie informacji dotyczącej tłumaczenia oraz tekstów
paralelnych; przekład pol.-ang.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz wykonanie i
terminowe oddawanie zadawanych prac domowych (tłumaczeń o
objętości ok 1800 znaków ze spacjami). Egzamin pisemny, w trakcie
którego student musi poprawnie przetłumaczyć jeden tekst z gatunku
tekstów ekonomicznych z języka polskiego na język angielski i jeden tekst
z takiego samego gatunku z języka angielskiego na polski. Objętość
tekstu: 1000 znaków bez spacji; Czas tłumaczenia 1 tekstu: 60 minut.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursów warsztaty tłumaczeniowe I B i II B; Obecność w zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Warsztaty tłumaczeniowe III/C [tłumaczenie tekstów prawnych
i prawniczych (C→A)]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.240.1588663269.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką przekładu tekstów o charakterze prawnym i prawniczym.

C2

Zapoznanie się ze strategiami i technikami do stosowania w zakresie tłumaczeń o tematyce prawnej i prawniczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę przekładu prawno-prawniczego w wybranej
kombinacji językowej

PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W06,
PRZ_K2_W07

egzamin pisemny

PRZ_K2_U01,
PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U07

egzamin pisemny

PRZ_K2_U04

Udział w dyskusjach
mających na celu
rozwiązanie problemów
tlumaczeniowych
podczas zajęć lub na
forum dyskusyjnym
online

PRZ_K2_U03

egzamin pisemny, Udział
w dyskusjach mających
na celu rozwiązanie
problemów
tlumaczeniowych
podczas zajęć lub na
forum dyskusyjnym
online

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

Udział w dyskusjach
mających na celu
rozwiązanie problemów
tlumaczeniowych
podczas zajęć lub na
forum dyskusyjnym
online

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

wykonać przekład tekstu pisanego specjalistycznego
o charakterze prawnym i prawniczym z wybranego
języka C na język polski (FR-PL, DE-PL, ES-PL, RU-PL,
IT-PL) przy uwzględnieniu różnic językowych,
terminologicznych, stylistycznych, składniowych,
interpunkcyjnych oraz kulturowych

dokonać merytorycznej oceny oraz korekty przekładu
wykonanego przez innego studenta

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz
łączyć niezbędne dla procesu przekładu informacje
zaczerpnięte z rożnych źródeł oraz dokonać wyboru
odpowiedniej strategii tłumaczeniowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy z innymi tłumaczami (na przykład
w ramach większego projektu) zgodnie z etyką
zawodową, a także dzielenia się informacjami, które
mogą pomagać innym tłumaczom, i nawiązywania
niezbędnych kontaktów z odpowiednimi specjalistami
w celu rozstrzygnięcia problemów zawartych w tekście

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

20

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

5

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekład tekstów w zakresie prawa rodzinnego (na przykład ślub, separacja,
rozwód, opieka nad niepełnoletnimi, adopcja)

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Przekład tekstów w zakresie prawa cywilnego (na przykład spadek, własność dóbr
ruchomych i nieruchomych, wynajem i zakup nieruchomości i/lub innych dóbr)

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Tłumaczenie aktu notarialnego (na przykład umowa spółki)

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Przeklad różnego rodzaju protokołów (na przykład protokołu walnego
zgromadzenia spółki)

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Tłumaczenie tekstów z innych dziedzin prawa (na przykład prawa
upadłościowego, karnego, konsumenckiego itd.)

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, metoda projektów, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe, tutoring
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, Udział w dyskusjach
mających na celu rozwiązanie
problemów tlumaczeniowych podczas
zajęć lub na forum dyskusyjnym online

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego
praktycznego egzaminu pisemnego (przekład tekstu
prawnego lub prawniczego z języka C na język
polski). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
końcowego jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w ciągu semestru) oraz terminowe
oddawanie prac domowych.
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Tłumaczenie ustne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.240.5cb094eabc9a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami pracy tłumacza ustnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

uwarunkowania i strategie związane ze świadczeniem
usług w charakterze tłumacza ustnego, zarówno
w kontekście pracy na rynku krajowym, jak
i międzynarodowym/unijnym

PRZ_K2_W04,
PRZ_K2_W05,
PRZ_K2_W08

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonać profesjonalne tłumaczenia ustne
konsekutywne z języka angielskiego na język polski
oraz z języka polskiego na język angielski wystąpień
lub fragmentów wystąpień trwających do 8 minut

PRZ_K2_U02

zaliczenie ustne

U2

dostosować styl tłumaczenia do adekwatnych
warunków społeczno-kulturowych i jest w stanie pełnić
rolę mediatora międzykulturowego w roli tłumacza

PRZ_K2_U07

zaliczenie ustne

U3

spełniać wymogi rynkowe w zakresie pracy pracy
w charakterze tłumacza konferencyjnego i jest
świadomy potrzeby ciągłego ćwiczenia wykonywania
tłumaczeń oraz rozwijania swoich umiejętności
warsztatowych

PRZ_K2_U09

zaliczenie ustne

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania zawodu tłumacza ustnego
konsekutywnego w profesjonalny sposób oraz zgodnie
z etyką zawodową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie podstawowej wiedzy z dziedziny tłumaczenia ustnego, ze
szczególnym uwzględnieniem trybu wykonywania tłumaczeń konsekutywnych i
symultanicznych oraz realiów rynkowych i etyki zawodowej

W1

2.

Ćwiczenie pamięci oraz stylu wypowiadania się

U2, K1

Sylabusy
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3.

Przedstawienie podstaw notacji dla potrzeb tłumaczenia konsekutywnego (skróty,
symbole oraz inne techniki notowania)

W1, U1

4.

Wykonywanie tłumaczeń krótkich (2-4 minuty) wypowiedzi, zarówno na język
polski jak i język angielski

U1, U2, K1

5.

Wykonywanie tłumaczeń dłuższych (5-8 minut) wypowiedzi, zarówno na język
polski jak i język angielski

U1, U2, K1

6.

Zapoznanie się z zasadami pracy na rynku tłumacza ustnego, z uwzględnieniem
realiów rynkowych

W1, U3, K1

7.

Krytyczna analiza tłumaczeń konsekutywnych w zakresie zgodności przekładu z
oryginałem, poprawności językowej i stylistycznej oraz adekwatności do
faktycznej sytuacji tłumaczeniowej

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) i
wykonywanie zadań domowych. Oceną końcową jest ocena z testu z
tłumaczenia konsekutywnego z j. angielskiego na j. polski oraz z j.
polskiego na j. angielski. W ramach testu oceniane będą następujące
kryteria: zgodność tłumaczenia z oryginalnym wystąpieniem (min. 70%),
poprawność gramatyczna, rejstr, styl i składnia wypowiedzi, ogólna
prezentacja
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.240.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada wiedzę z zakresu polskiego oraz unijnego i międzynarodowego prawa
własności intelektualnej (prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej), z uwzględnieniem zasad
wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz
wykonywania działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły
odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego (m.in. plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów
w ramach dozwolonego użytku. Student zna zasady obrotu prawami własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa
autorskiego na poziomie krajowym oraz
międzynarodowym (w tym unijnym) z uwzględnieniem
wybranego orzecznictwa (dotyczącego aktualnych
sporów sądowych mających znaczenie praktyczne).

PRZ_K2_W11,
PRZ_K2_W12

zaliczenie

PRZ_K2_U04,
PRZ_K2_U06,
PRZ_K2_U09

zaliczenie

PRZ_K2_K01,
PRZ_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu
prawa autorskiego oraz klasyﬁkować stany faktyczne
z którymi są łączone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw
w tym w internecie, w przypadku plagiatu; zasady
nabywania praw do dóbr niematerialnych)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

4

analiza aktów normatywnych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne pojęcia prawa własności intelektualnej, typologia praw własności
intelektualnej, sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w
zakresie praw własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w
działalności badawczej, naukowej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność
organizacji, instytucji z zakresu własności intelektualnej; ogólne zasady ochrony
praw własności intelektualnej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad
ochrony wybranych kategorii utworów, w tym utworów zależnych (tłumaczeń),
prac dyplomowych, opracowań naukowych,
2) podmiot prawa autorskiego (utwory współautorskie, utwory pracownicze)
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich (m.in. w internecie, plagiat)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji oraz działalności gospodarczej)
5) umowy z zakresu prawa autorskiego
6) zasady wykorzystywania praw własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory
przemysłowe, wynalazki, tajemnica przedsiębiorstwa) w sferze działalności
edukacyjnej oraz gospodarczej

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Narzędzia CAT i postedycja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.240.5cb094eaa351f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wymogami rynku tłumaczeniowego w zakresie tłumaczeń maszynowych (MT)
i postedycji

C2

Rozwijanie umiejętności niezbędnych do obsługi wybranych narzędzi CAT i serwisów tłumaczeń maszynowych
(MT)

C3

Rozwijanie umiejętności dokonywania (automatycznej) weryﬁkacji jakości tłumaczeń maszynowych

C4

Rozwijanie umiejętności wykonywania postedycji

C5

Rozwijanie świadomości metakognitywnej studentów oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i uczenia się
we współpracy z innymi

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane narzędzia CAT i systemy tłumaczenia
maszynowego (MT) oraz trendy na rynku
tłumaczeniowym w zakresie CAT i MT

PRZ_K2_W09

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z zaawansowanych narzędzi CAT w celu
samodzielnej realizacji konkretnego projektu
tłumaczeniowego

PRZ_K2_U03

projekt, sprawdzian
praktyczny na ocenę

U2

dokonać uzasadnionego wyboru narzędzi MT pod
kątem konkretnego zadania tłumaczeniowego

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U06

projekt

U3

wykonać konkretny rodzaj postedycji i uzasadnić
zastosowane przez siebie rozwiązania

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U06

projekt

U4

samodzielnie organizować własną naukę, a także
planować i realizować zadania w ramach uczenia się
przez całe życie (również we współpracy z innymi),
zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności
wykorzystania technologii komputerowych/cyfrowych
w przekładzie

PRZ_K2_U09

projekt

dokonywania krytycznej oceny własnej wiedzy
w zakresie technologii tłumaczeniowych oraz
zasięgania opinii i porad innych, w tym ekspertów,
PRZ_K2_K01
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu napotkanego podczas korzystania z narzędzi
CAT

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

Przygotowanie do sprawdzianów

15

testowanie

6

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tłumaczenia maszynowego: typy systemów MT w teorii i
praktyce

W1, U2, U4

2.

Postedycja: rodzaje i stosowane procedury

W1, U3

3.

Postedycja tłumaczeń maszynowych - praca z narzędziami (projekt "MT and
Postediting")

U2, U4

4.

Zaawansowane narzędzia CAT - oprogramowanie komercyjne (np. SDL MultiTerm,
SDL Trados Studio, memoQ)

U1, U2, U4, K1

5.

Narzędzia CAT, MT i postedycja (projekt "Portfolio")

U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, sprawdzian
praktyczny na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. 2. Wykonać wszystkie zadania powierzone do realizacji
podczas zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym nieobecność
na poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku wykonania
zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do kolejnych
zajęć. 3. Zaliczyć na ocenę pozytywną projekt semestralny "Portfolio".
4. Zaliczyć na ocenę pozytywną projekt "MT and Postediting" 5.
Zaliczyć sprawdzian praktyczny na ocenę. Sprawdzian odbywa się w
formie elektronicznej w pracowni komputerowej z dostępem do
internetu i jest zapowiedziany z conajmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Ocena końcowa jest średnią ocen z testów i projektu i
wystawiana jest zgodnie z następującą skalą ocen: 90-100% bardzo
dobry (5.0), 85-89% dobry plus (4.5), 75-84% dobry (4), 70-74%
dostateczny plus (3.5), 60-69% dostateczny (3), 0-59% niedostateczny
(2).
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CAT tools & post-editing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.240.1588677684.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wymogami rynku tłumaczeniowego w zakresie tłumaczeń maszynowych (MT)
i postedycji

C2

Rozwijanie umiejętności niezbędnych do obsługi wybranych narzędzi CAT i serwisów tłumaczeń maszynowych
(MT)

C3

Rozwijanie umiejętności dokonywania (automatycznej) weryﬁkacji jakości tłumaczeń maszynowych

C4

Rozwijanie umiejętności wykonywania postedycji

C5

Rozwijanie świadomości metakognitywnej studentów oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i uczenia się
we współpracy z innymi

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane narzędzia CAT i systemy tłumaczenia
maszynowego (MT) oraz trendy na rynku
tłumaczeniowym w zakresie CAT i MT

PRZ_K2_W09

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z zaawansowanych narzędzi CAT w celu
samodzielnej realizacji konkretnego projektu
tłumaczeniowego

PRZ_K2_U03

projekt, sprawdzian
praktyczny na ocenę

U2

dokonać uzasadnionego wyboru narzędzi MT pod
kątem konkretnego zadania tłumaczeniowego

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U06

projekt, zaliczenie

U3

wykonać konkretny rodzaj postedycji i uzasadnić
zastosowane przez siebie rozwiązania

PRZ_K2_U03,
PRZ_K2_U06

zaliczenie

U4

samodzielnie organizować własną naukę, a także
planować i realizować zadania w ramach uczenia się
przez całe życie (również we współpracy z innymi),
zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności
wykorzystania technologii komputerowych/cyfrowych
w przekładzie

PRZ_K2_U09

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonywania krytycznej oceny własnej wiedzy
w zakresie technologii tłumaczeniowych oraz
zasięgania opinii i porad innych, w tym ekspertów,
PRZ_K2_K01
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu napotkanego podczas korzystania z narzędzi
CAT

projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

testowanie

6

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tłumaczenia maszynowego: typy systemów MT w teorii i
praktyce

W1, U2, U4

2.

Postedycja: rodzaje i stosowane procedury

W1, U3

3.

Postedycja tłumaczeń maszynowych - praca z narzędziami (projekt "MT and
Postediting")

U2, U4

4.

Zaawansowane narzędzia CAT - oprogramowanie komercyjne (np. SDL MultiTerm,
SDL Trados Studio, memoQ)

U1, U2, U4, K1

5.

Narzędzia CAT, MT i postedycja (projekt "Portfolio")

U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, zaliczenie,
sprawdzian
praktyczny na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student musi spełnić poniższe warunki: 1.
Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne są dwie
nieusprawieliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga
przedstawienia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego lub własnego
usprawiedliwienia w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją
losową. 2. Wykonać wszystkie zadania powierzone do realizacji
podczas zajęć lub w ramach pracy domowej, przy czym nieobecność
na poprzednich zajęciach nie zwalnia z obowiązku wykonania
zrealizowanych w ich trakcie zadań oraz przygotowania do kolejnych
zajęć. 3. Zaliczyć na ocenę pozytywną projekt semestralny "Portfolio".
4. Zaliczyć na ocenę pozytywną projekt "MT and Postediting" 5.
Zaliczyć sprawdzian praktyczny na ocenę. Sprawdzian odbywa się w
formie elektronicznej w pracowni komputerowej z dostępem do
internetu i jest zapowiedziany z conajmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Ocena końcowa jest średnią ocen z testów i projektu i
wystawiana jest zgodnie z następującą skalą ocen: 90-100% bardzo
dobry (5.0), 85-89% dobry plus (4.5), 75-84% dobry (4), 70-74%
dostateczny plus (3.5), 60-69% dostateczny (3), 0-59%
niedostateczny (2).
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Warsztaty tłumaczeniowe IV/B [tłumaczenie tekstów prawniczych (A↔B)]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.280.5cb094eb539d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z tematyką i problemami związanymi z przekładem wybranych
tekstów prawniczych i aktów prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

normy oraz dobre praktyki w zakresie wykonywania
tłumaczeń tekstów prawniczych, a także zasady
wykonywania tłumaczeń zgodnie z ustawą o zawodzie
tłumacza przysięgłego.

PRZ_K2_W05

egzamin pisemny

W2

różne aspekty użycia języka prawniczego, a także
powiązane z nimi czynniki pragmatyczne i kulturowe,
kształtujące znaczenie komunikatu językowego
i wpływające na jego recepcję przez różne grupy
odbiorców.

PRZ_K2_W06

egzamin pisemny

U1

tłumaczyć teksty dotyczące wybranej tematyki
prawniczej z języka angielskiego na język polski oraz
z języka polskiego na język angielski
z wykorzystaniem samodzielnie znalezionych aktów
prawa i tekstów prawniczych.

PRZ_K2_U01

egzamin pisemny

U2

odróżniać i formułować komunikaty przeznaczone dla
różnych kręgów odbiorców, z uwzględnieniem różnych
systemów prawnych na poziomie prawa krajowego
i międzynarodowego.

PRZ_K2_U07

egzamin pisemny

U3

dokonywać oceny, krytycznej analizy, selekcji, syntezy
oraz twórczej interpretacji informacji pochodzących
z różnych, właściwie dobranych źródeł terminologii
prawnej.

PRZ_K2_U04

egzamin pisemny

PRZ_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny komunikacji językowej z zakresu
wybranych aspektów prawa, a także do oceny własnej
wiedzy i samodoskonalenia na podstawie rzetelnych
źródeł eksperckich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia poruszane podczas kursu dotyczą przede wszystkim dokumentów
prawniczych w obrocie gospodarczym i związanych z
funkcjonowaniem spółek. Obejmują one m.in. następujące kwestie:
Język prawny a język prawniczy; norma prawna i przepis prawny; budowa
przepisu: hipoteza, dyspozycja, sankcja; różne ujęcia prawa:
prawo stanowione i precedensowe, prawo krajowe, ponadnarodowe i
międzynarodowe; rola języka urzędowego oraz implikacje dla
prawników i tłumaczy; polecane i niepolecane słowniki ang<>pol.; przydatne
źródła terminologiczne; cytowanie sekcji redakcyjnych
dokumentu prawnego i prawniczego w jęz. polskim i angielskim; wybrane umowy
nazwane i różnice w tekstach paralelnych; ustawa o
zawodzie tłumacza przysięgłego; postępowania przetargowe; formy prawne
spółek i elementy sprawozdania ﬁnansowego; prawo
upadłościowe i naprawcze.
W czasie zajęć studenci tłumaczą niektóre wybrane gatunki tekstów prawniczych
z uwzględnieniem istotnych w tym wypadku elementów
warsztatu tłumacza, tzn. wyszukiwaniem tekstów paralelnych, rozwiązywaniem
problemów terminologicznych, w zależności od gatunku i
kontekstu, a także systemu prawnego właściwego dla danego materiału. Podczas
kursu nacisk kładziony jest na umiejętność krytycznego myślenia w czasie
tłumaczenia, umiejętność wyszukiwania informacji oraz tekstów paralelnych i
ciągłą konieczność poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień prawniczych w
przypadku tłumacza pragnącego tłumaczyć zawodowo teksty dotyczące tej
tematyki.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Dopuszczenie do egzaminu następuje po zaliczeniu wszystkich kolokwiów.
Przedmiot zostaje zaliczony po otrzymaniu min. 60% oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie co najmniej C1.

Sylabusy
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Moduł specjalistyczny: tłumaczenia konferencyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.280.5cb094eb76328.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o pracy tłumacza ustnego konferencyjnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

uwarunkowania i strategie związane ze świadczeniem
usług w charakterze tłumacza symultanicznego,
zarówno w kontekście pracy na rynku krajowym, jak
i międzynarodowym/unijnym

PRZ_K2_W04,
PRZ_K2_W08

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostosować styl tłumaczenia do adekwatnych
warunków społeczno-kulturowych i jest w stanie pełnić
rolę mediatora międzykulturowego w roli tłumacza

PRZ_K2_U07

zaliczenie ustne

U2

spełniać wymogi rynkowe w zakresie pracy pracy
w charakterze tłumacza konferencyjnego i jest
świadomy potrzeby ciągłego ćwiczenia wykonywania
tłumaczeń oraz rozwijania swoich umiejętności
warsztatowych

PRZ_K2_U09

zaliczenie ustne

U3

umiejętnie współpracować z drugim tłumaczem
w trakcie wykonywania profesjonalnego świadczenia
tłumaczeniowego

PRZ_K2_U08

zaliczenie ustne

PRZ_K2_K02,
PRZ_K2_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonania zawodu tłumacza konferencyjnego
w profesjonalny sposób oraz zgodnie z etyką
zawodową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

35

przygotowanie do testu zaliczeniowego

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie podstawowej wiedzy z dziedziny tłumaczenia konferencyjnego, ze
szczególnym uwzględnieniem trybu wykonywania symultanicznych z
wykorzystaniem kabiny tłumaczeniowej lub innych rozwiązań technicznych oraz
prezentacja realiów rynkowych i etyki zawodowej

W1

2.

Ćwiczenie pamięci oraz stylu wypowiadania się

U2, K1

3.

Wykonywanie tłumaczenia symultanicznego wystąpień o tematyce ogólnej bez
uprzedniego przygotowania

U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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4.

Prezentacja sposobów przygotowania się do świadczenia w rozmaitych warunkach
oraz przedstawienie sposobów współpracy w kabinie

W1, U2, U3, K1

5.

Wykonywanie tłumaczenia symultanicznego wystąpień o zróżnicowanej tematyce,
przy uprzednim przygotowaniu materiałów

U1, U2, U3, K1

6.

Zapoznanie się z zasadami pracy na rynku tłumacza konferencyjnego, z
uwzględnieniem realiów rynkowych

W1, U2, K1

7.

Krytyczna analiza tłumaczeń symultanicznych w zakresie zgodności przekładu z
oryginałem, poprawności językowej i stylistycznej oraz adekwatności do
faktycznej sytuacji tłumaczeniowej

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) i
wykonywanie zadań domowych. Oceną końcową jest ocena z testu z
tłumaczenia symultanicznego z j. angielskiego na j. polski oraz z j.
polskiego na j. angielski. W ramach testu oceniane będą następujące
kryteria: zgodność tłumaczenia z oryginalnym wystąpieniem (min. 70%),
poprawność gramatyczna, rejstr, styl i składnia wypowiedzi, ogólna
prezentacja
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Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.280.5cb094eb944a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu specjalistycznego jest zapoznanie uczestników z tematyką przekładu dla instytucji
wielojęzycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

normy i dobre praktyki w zakresie wykonywania
tłumaczeń informacyjnych i specjalistycznych
na potrzeby różnych instytucji

PRZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

różne aspekty użycia języka, w szczególności rejestru
administracyjno-prawniczego i związanej z nim
terminologii, a także zna zasady współpracy
z klientami instytucjonalnymi

PRZ_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać rzetelnie tłumaczenie pisemne tekstów
instytucjonalnych z wykorzystaniem samodzielnie
znalezionych tekstów paralelnych

PRZ_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

odróżniać i formułować komunikaty przeznaczone dla
różnych kręgów odbiorców, z uwzględnieniem różnych
systemów prawnych oraz funkcji języka

PRZ_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać oceny wiarygodności informacji
pochodzących z różnych źródeł, odpowiednio dobrać
terminologię właściwą dla danej instytucji

PRZ_K2_U04

zaliczenie na ocenę

PRZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny komunikacji specjalistycznej
z zakresu wybranych aspektów funkcjonowania
instytucji, a także do oceny własnej wiedzy
i samodoskonalenia na podstawie rzetelnych źródeł
eksperckich

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

wykonanie ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczenie pisemne dokumentów informacyjnych organów administracyjnych

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Tłumaczenie pisemne dokumentów niezbędnych w toku postępowań
prowadzonych przez określone instytucje

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

Pożądane cechy tłumacza instytucji wielojęzycznych; egzaminy umożliwiające
pracę w charakterze tłumacza takich instytucji

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Tłumaczenie pisemne aktów normatywnych z uwzględnieniem różnic
terminologicznych wynikających z różnych systemów prawnych

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest przygotowanie do zajęć, tj. wykonanie
zadawanych na bieżąco tłumaczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania zgodne z tokiem studiów.

Sylabusy

232 / 235

Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFPRZS.280.5cb094ebb4434.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnymi środowiskami pracy tłumacza ustnego

C2

Analiza i internalizacja zasad etycznych obowiązujących w tłumaczeniu środowiskowym

C3

Zapoznanie studentów z technikami wykonywania tłumaczeń ustnych w zależności od środowiska pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

strategie i techniki wykonywania tłumaczeń ustnych,
potraﬁ dostosować je do warunków danego
środowiska i zna normy poprawnościowe tłumaczeń
konsekutywnych, szeptanych i a vista.

PRZ_K2_W04,
PRZ_K2_W05

zaliczenie ustne

W2

zasady etyczne, których należy przestrzegać
w różnych środowiskach pracy, oraz zasady
współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
administracji publicznej, opieki medycznej i edukacji

PRZ_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tłumaczyć ustnie z języka angielskiego na język polski
teksty typowe dla środowiska medycznego,
edukacyjnego, biznesowego i prawniczego

PRZ_K2_U02

zaliczenie ustne

U2

komunikować się i współpracować z przedstawicielami
różnych środowisk, z poszanowaniem różnic
kulturowych i z uwzględnieniem różnic w statusie

PRZ_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K1

krytycznej oceny swoich umiejętności i kompetencji
w odniesieniu do konkretnego środowiska pracy, aby
zapewnić cudzoziemcom i przedstawicielom organów
i instytucji państwowych odpowiednią jakość usług

PRZ_K2_K01

zaliczenie ustne

K2

pełnić rolę tłumacza środowiskowego
z uwzględnieniem charakteru danego środowiska
i potrzeb jego odbiorców, jest także świadom
dylematów etycznych i jest gotów rozstrzygać je
z obowiązującymi normami moralnymi

PRZ_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

234 / 235

1.

Rola tłumacza środowiskowego jako pośrednika językowe i kulturowego w
zależności od środowiska

W1, U2

2.

Charakterystyka poszczególnych środowisk

W1, W2, U2

3.

Tłumaczenie konsekutywne w środowisku edukacyjnym, biznesowym, medycznym
W1, U1, K1
i prawniczym

4.

Tłumaczenie szeptane i a vista w środowisku sądowym

W1, U1, K1

5.

Aspekty etyczne tłumaczenia środowiskowego

W2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia jest
przygotowanie do zajęć i zaliczenie testu teoretycznego.
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Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Językoznawstwo

60%

Nauki o kulturze i religii 40%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia realizowane są wspólnie przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (Wydział Filologiczny), Instytut Filologii
Słowiańskiej (Wydział Filologiczny) oraz Instytut Religioznawstwa (Wydział Filozoﬁczny), we współpracy z Instytutem
Etnologii i Antropologii Kulturowej (Wydział Historyczny) i Zakładem Filologii Romuńskiej (Wydział Filologiczny). Mają
charakter interdyscyplinarny, łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa. Kierunek daleko
wykracza poza tradycyjny schemat studiów ﬁlologicznych, opartych na języku i powiązanej z nim tradycji literackiej, a także
poza schemat programów kulturoznawczych, nieprzygotowujących językowo do pogłębionego kontaktu z całą grupą kultur
regionalnych. To studia językowe i kulturowe jednocześnie – dające narzędzia komunikacyjne do poznawania społeczeństw i
kultur regionu karpackiego, a także warsztatowe umiejętności badania i rozumienia zachodzących w nich procesów. Wpisana
w program studiów perspektywa etnolingwistyczna ma za zadanie umożliwić studentom śledzenie i analizowanie powiązań
między językiem a środowiskiem jego użytkowania, relacji zachodzących między językiem naturalnym i innymi aspektami
komunikacji kulturowej. Studia uczą wykorzystywać dane językowe w badaniach nad kulturą – tradycyjną, elitarną, masową,
a także religijną.

Koncepcja kształcenia
Program zakłada równoległą trzyletnią naukę dwóch języków karpackich - słowackiego i ukraińskiego - prowadzącą do
osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2+, a ponadto możliwość poznania podstaw języka łemkowskiego. W toku
studiów studenci poznają specyﬁkę społeczną, kulturową i religijną regionu karpackiego, zgłębiają wspólne elementy kultur
karpackich, a także odrębności karpackich odmian kultur narodowych na tle ogólnych systemów kulturowych społeczeństw
regionu (program zakłada m. in. obowiązkowe moduły poświęcone kulturze łemkowskiej i rusińskiej - to wyjątek w skali
całego kraju). Szczególny nacisk kładziony jest na problematykę mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w
Karpatach. Stałym i obowiązkowym elementem programu studiów, wyróżniającym je nie tylko na tle innych studiów
etnolingwistycznych, lecz wszystkich studiów językowych w kraju, są badania terenowe w trakcie obozów naukowych, w
których studenci uczestniczą w kraju i za granicą w 5 i 6 semestrze studiów. Dane pozyskane podczas badań służą za
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materiał empiryczny do pracy licencjackiej. Elementem kształcenia będą ponadto: 1) wizyty studyjne w instytucjach kultury,
nauki, placówkach muzealnych i organizacjach pozarządowych odwiedzanych podczas obozów naukowych; 2)
międzynarodowe webinaria organizowane we współpracy z siecią partnerów programu w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie.

Cele kształcenia
1. Uformowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w pracy powiązaniej z zagadnieniami
regionu karpackiego, wykonywanej w instytucjach kultury i oświaty, organizacjach pozarządowych, ruchu
turystycznym, oraz w sferze medialnej
2. Wykształcenie u absolwenta wiedzy o językach, kulturach i religiach regionu karpackiego, o historii i współczesności
regionu (efekty 2 i 5 z grupy "wiedza")
3. Wykształcenie u absolwenta wiedzy o wybranych zagadnieniach językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz
religioznawstwa, w szczególności o zagadnieniach istotnych z punktu widzenia badania i analizy języków oraz kultur i
religii regionu karpackiego (efekty 1, 3-5 z grupy "wiedza")
4. Wykształcenie i absolwenta biegłości językowej w zakresie dwóch studiowanych języków regionalnych na poziomie
B2+ (efekty 1 i 4 z grupy "umiejętności")
5. Zapewnienie umiejętności wykorzystania wybranych technik badawczych językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz
religioznawstwa, w szczególności technik badań terenowych, w działalności zawodowej (efekty 1-2 i 5 z grupy
"umiejętności")
6. Wykształcenie kompetencji interkulturowych umożliwiających pracę w środowisku wielokulturowym, wieloetnicznym,
wielojęzykowym i wielowyznaniowym (efekty 1-3 z grupy "kompetencje")
7. Przygotowanie absolwenta do podjęcia dalszej nauki na kierunkach ﬁlologicznych, kulturoznawczych i
religioznawczych (efekty 1-3, 5-6 z grupy "umiejętności")

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Region karpacki, mimo swojej popularności, atrakcyjności turystycznej, potencjału kulturowego i znaczenia geopolitycznego,
pozostaje niezagospodarowany jako obszar studiów wyższych. Większość krajów tego regionu - Polska, Słowacja, Ukraina,
Czechy, Rumunia, Węgry - należy do Unii Europejskiej, uczestnicząc we wspólnotowym rynku i w streﬁe Shengen; Ukraina państwo stowarzyszone z UE - w coraz większym stopniu integruje się z obszarem środkowoeuropejskim. Bliskość lub
sąsiedztwo, wspólnota interesów geopolitycznych i gospodarczych, wspólny bagaż historyczny (dziedzictwo imperium
Habsburgów, przynależność do byłego bloku komunistycznego) stanowią czynniki scalające region, który pozostaje
zróżnicowany językowo, kulturowo i religijnie. Proponowany program studiów jest próbą zaoferowania rynkowi pracy
absolwentów specjalizujących się w obszarze komunikacji językowej, kulturowej i interkulturowej w regionie, władających co
najmniej dwoma językami regionalnymi, znającymi specyﬁkę regionu jako całości, posiadających doświadczenie kontaktu i
dialogu z przedstawicielami lokalnych społeczności i kultur, potraﬁącymi pozyskiwać na tym obszarze dane jakościowe, oraz
analizować je z uwzględnieniem właściwej specyﬁki społeczno-kulturowej, by następnie przetwarzać i twórczo
wykorzystywać w działalności zawodowej. Absolwenci tacy mogą być cennymi pracownikami i współpracownikami instytucji
kultury i oświaty, organizacji pozarządowych, mogą też znaleźć zatrudnienie w branży turystycznej i w sferze medialnej. By
tak się stało, strategia kształcenia zakłada realizację wybranych modułów kształcenia (obozy naukowe, wizyty studyjne,
webinaria) w ścisłej współpracy z partnerami zewnętrznymi - instytucjami, z którymi na stałe współpracują jednostki
tworzące kierunek. Rozległe kontakty międzynarodowe pięciu jednostek pozwoliły na utworzenie sieci podmiotów
partnerskich, które po pozytywnym zaopiniowaniu programu zgłosiły chęć przyjmowania absolwentów kierunku na staże.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się, uwzględniając konieczność zapewnienia biegłości językowej na poziomie B2+ w obrębie dwóch języków
regionalnych, przekazania wiedzy o specyﬁce społecznej, kulturowej i wyznaniowej regionu karpackiego, wykształcenia
umiejętności pozyskiwania i analizy danych jakościowych, wytworzenia postaw otwartości, współpracy i dialogu, zapewniają
ukształtowanie absolwenta o cechach odpowiadających potrzebom sektora kultury, oświaty, turystyki i informacji masowej,
sektora pozarządowego i samorządowego - w ich aktywnościach ukierunkowanych na region karpacki.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Instutucie Filologii Słowiańskiej prowadzone są badania językoznawcze m.
in. nad słowiańskimi językami regionu karpackiego (ukraińskim, łemkowskim, słowackim i czeskim) - zarówno w ujęciu
synchronicznym, jak i diachronicznym, w odniesieniu do poszczególnych języków narodowych, jak i w perspektywie
konfrontatywnej. Główny nurt badań językoznawczych uzupełnia socjolingwistyka i lingwistyka kulturowa. Obie jednostki
prowadzą szeroko zakrojoną literaturoznawczą działalność badawczą, m. in. w zakresie literatur regionu karpackiego
(ukraińskiej, łemkowskiej, słowackiej, czeskiej), a także badania translatologiczne - o proﬁlu zarówno językoznawczym, jak i
literaturoznawczym. Badania nad łemkowskim językiem i literaturą są elementem strategii działań na rzecz rewitalizacji
języka i kultury łemkowskiej. W Instytutach prowadzone są również badania z zakresu semiotyki kultur słowiańskich. Instytut
Religioznawstwa prowadzi badania historyczne, socjologiczne, antropologiczne, psychologiczne i ﬁlozoﬁczne nad tradycjami
religijnymi, w tym nad wyznaniami chrześcijańskimi obecnymi w regionie karpackim (katolicyzm, prawosławie,
protestantyzm), judaizmem i nowymi ruchami religijnymi. W analizie danych ilościowych i jakościowych pracownicy
uwzględniają szerokie tło kulturowe badanych zjawisk.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zajęcia dydaktyczne na proponowanym kierunku będą ściśle powiązane z prowadzonymi w IFW i IFS badaniami
językoznawczymi, w tym socjo- i etnolingwistycznymi, semiotyczno-kulturowymi, literaturoznawczymi, a także badaniami
prowadzonymi przez IR w zakresie historii, socjologii i antropologii religii. W programie studiów uwzględniono obowiązkowe
moduły badań terenowych, podczas których będą pozyskiwane dane jakościowe do projektów licencjackich, co systemowo
wiąże dydaktykę i badania naukowe, stymuluje wspólne prowadzenie badań naukowych przez wykładowców i studentów
oraz czyni proces badawczy częścią procesu dydaktycznego. Wnioski z badań terenowych co roku przedstawiane będą
wspólnie przez wykładowców i studentów w formie artykułów w renomowanych krajowych i międzynarodowych
czasopismach naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Instytut Filologii Słowiańskiej mają swoją siedzibę w gmachu UJ przy ul
Ingardena 3, Instytut Religioznawstwa - przy ul. Grodzkiej 52. Wspólnie dysponują 27 salami dydaktycznymi wyposażonymi
w niezbędny sprzęt multimedialny. W gmachu na Ingardena ulokowane są zbiory biblioteczne IFW i IFS, obsługiwane przez
Bibliotekę Wydziału Filologicznego; do dyspozycji studentów pozostaje obszerna czytelnia. Biblioteka IR wraz z czytelnią
znajduje się w obrębie gmachu UJ przy Grodzkiej. Administracyjną obsługę studentów kierunku zapewni IFW. Oddalenie
obiektów dydaktycznych (ok. 2 km) nie uniemożliwia prowadzenia dydaktyki w jednym dniu w obu miejscach, wymusza
jedynie uwzględnienie odpowiednich rozwiązań w harmonogramie zajęć.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Na program studiów składają się: 1) nauka języka słowackiego i ukraińskiego; 2) blok zajęć obowiązkowych (wykładów i
konwersatoriów); 3) blok zajęć do wyboru - konwersatoriów monograﬁcznych; 4) fakultatywny lektorat języka łemkowskiego;
5) badania terenowe realizowane w kraju i za granicą w formie obozów naukowych; 6) tutorial licencjacki - indywidualna
współpraca studenta z wybranym promotorem, w ramach której powstaje praca licencjacka oparta o materiał badawczy
zdobytym podczas badań terenowych. W semestrach 1-5 jeden z kursów obowiązkowych odbywa się w języku angielskim.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

206

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

205

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

72

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

64

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1870

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca dyplomowa (licencjacka) oraz egzamin dyplomowy (licencjacki).

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

RKP_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w podstawowym zakresie - aparat terminologiczny
stosowany w językoznawstwie, kulturoznawstwie oraz religioznawstwie.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

RKP_K1_W02

Absolwent zna i rozumie cechy języków regionu karpackiego, kompleksową naturę
języka, jego złożoność i historyczną zmienność.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

RKP_K1_W03

Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia w zakresie językoznawstwa,
kulturoznawstwa oraz religioznawstwa, kwestie miejsca i znaczenia tych dyscyplin w
systemie nauk humanistycznych, w podstawowym stopniu - ich specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

RKP_K1_W04

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy danych językowych i
kulturowych.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

RKP_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w zakresie ogólnym - historię i stan współczesny kultur
regionu karpackiego.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

RKP_K1_W06

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie etnolingwistyki w systemie nauk
humanistycznych, jej specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

RKP_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Kod

Treść

PRK

RKP_K1_U01

Absolwent potraﬁ przygotować prace pisemne o charakterze ogólnym w języku
polskim oraz w studiowanych językach regionalnych.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

RKP_K1_U02

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne; pozyskiwać dane językowe i kulturowe za
pomocą metod badań terenowych.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

RKP_K1_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystywać ogólną wiedzę językoznawczą, kulturoznawczą i
religioznawczą w działalności zawodowej oraz do zadań związanych ze studiowaniem
zagadnień szczegółowych.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

RKP_K1_U04

Absolwent potraﬁ porozumiewać się w dwóch językach regionu karpackiego na
poziomie B2+ (zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego).

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

RKP_K1_U05

Absolwent potraﬁ merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski; pod
kierunkiem opiekuna naukowego - formułować i analizować problemy badawcze w
zakresie studiowanego kierunku; dobierać metody i narzędzia pozwalające na
rozwiązanie tych problemów.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

RKP_K1_U06

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze.

P6S_UU,
P6S_UW,
P6S_UO

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

RKP_K1_K01

Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa
językowego, kulturowego i religijnego w jego różnorodności.

P6S_KK, P6S_KO,
P6S_KR

RKP_K1_K02

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym w różnych jego formach,
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

P6S_KK, P6S_KO,
P6S_KR

RKP_K1_K03

Absolwent jest gotów do kierowania się etyką zawodową.

P6S_KK, P6U_K,
P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student realizuje przedmioty obowiązkowe.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język słowacki

60

6,0

zaliczenie

Język ukraiński

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia regionu karpackiego

30

3,0

egzamin

Wademekum Karpat

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Panorama językowa regionu karpackiego

30

3,0

zaliczenie

O

Panorama religijna regionu karpackiego

30

3,0

zaliczenie

O

Język w perspektywie socjologicznej

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język słowacki

60

6,0

egzamin

O

Język ukraiński

60

6,0

egzamin

O

Pogranicze i tożsamość

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultury Karpat polskich

30

3,0

egzamin

O

Panorama językowa regionu karpackiego

30

3,0

egzamin

O

Panorama religijna regionu karpackiego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język w perspektywie antropologicznej

30

4,0

zaliczenie

Antropologia religii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

O

O

Semestr 2
Przedmiot

O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz: (opcja A) lektorat języka łemkowskiego i jedno dowolne konwersatorium
monograﬁczne, lub (opcja B) trzy dowolne konwersatoria monograﬁczne.

Semestr 3

Plany studiów

10 / 149

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język słowacki

60

6,0

zaliczenie

Język ukraiński

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultury Karpat słowackich

30

3,0

egzamin

O

Kultury Karpat ukraińskich

30

3,0

egzamin

O

Panorama etnograﬁczna Karpat

30

3,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia semiotyki i antropologii przestrzeni

30

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA: Kursy do wyboru

O

O

Student realizuje zajęcia równoważne 32 ECTS
Konwersatorium monograﬁczne I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne IV

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne V

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VI

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VIII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne IX

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat języka łemkowskiego

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

-

zaliczenie

Wychowanie ﬁzyczne

O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym jeden wybrany obóz badań terenowych wraz ze wstępem
metodologicznym, a także (opcja A) lektorat języka łemkowskiego i jedno dowolne konwersatorium monograﬁczne, lub
(opcja B) trzy dowolne konwersatoria monograﬁczne.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język słowacki

60

6,0

egzamin

O

Język ukraiński

60

6,0

egzamin

O

Kultury rusińskie w Karpatach

30

3,0

egzamin

O

Kultury Karpat rumuńskich

30

3,0

egzamin

O

Religia i kultura

30

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA: Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Polska opcja I

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Polska opcja II

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
Student wybiera jeden przedmiot z grupy w semestrze.

GRUPA: Kursy do wyboru

O

Student realizuje zajęcia równoważne 32 ECTS
Konwersatorium monograﬁczne I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne IV

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne V

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VI

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VIII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne IX

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat języka łemkowskiego

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

-

zaliczenie

Wychowanie ﬁzyczne

O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym jeden wybrany obóz badań terenowych wraz ze wstępem
metodologicznym oraztutorial licencjacki u wybranego promotora, a także dwa wybrane konwersatoria monograﬁczne.

Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język słowacki

60

6,0

zaliczenie

Język ukraiński

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Karpackie konwersatorium literackie

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Religia jako źródło konﬂiktu

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

GRUPA: Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym

O

O

Student wybiera jeden przedmiot z grupy w semestrze.
Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Słowacja

Plany studiów

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Przedmiot
Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Ukraina

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

GRUPA: Tutorial licencjacki

O

Student wybiera jeden przedmiot z grupy w semestrze.
Tutorial licencjacki I

15

8,0

zaliczenie

F

Tutorial licencjacki II

15

8,0

zaliczenie

F

GRUPA: Kursy do wyboru

O

Student realizuje zajęcia równoważne 32 ECTS
Konwersatorium monograﬁczne I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne IV

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne V

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VI

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VIII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne IX

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym tutorial licencjacki u wybranego promotora, oraz dwa wybrane
konwersatoria monograﬁczne.

Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język słowacki

60

6,0

egzamin

O

Język ukraiński

60

6,0

egzamin

O

Dyskurs karpacki w kulturze współczesnej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

Przedmiot

GRUPA: Tutorial licencjacki

O
O

Student wybiera jeden przedmiot z grupy w semestrze.
Tutorial licencjacki I

15

8,0

zaliczenie

F

Tutorial licencjacki II

15

8,0

zaliczenie

F

GRUPA: Kursy do wyboru

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Konwersatorium monograﬁczne I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konwersatorium monograﬁczne IV

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne V

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VI

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne VIII

30

4,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne IX

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
Student realizuje zajęcia równoważne 32 ECTS

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Język słowacki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13F0.6037a18ee9c2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Sylabusy

16 / 149

Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
6.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 5

Liczba
punktów ECTS
6.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 6

Liczba
punktów ECTS
6.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie kompetencji językowych dotyczących rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania
i mówienia odpowiednich do poziomu B2+ zgodnie z ESOKJ.

C2

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w celu możliwości porozumiewania się w mowie i w piśmie z rodzimymi
użytkownikami jezyka słowackiego w różnych strefach życia.

C3

Przekazanie wiedzy o strukturze języka słowackiego (znajomość leksyki, gramatyki, ortograﬁi).

C4

Wykształcenie umiejętności wyszukiwania informacji związanych z omawianymi tematami, istotnymi w procesie
nauki języka słowackiego i zdobywania wiedzy o kulturze słowackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka posiada podstawową wiedzę dotyczącą
opisu systemu języka słowackiego i współczesnej
kultury Słowacji.

RKP_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę podstawową
w zakresie gramatyki języka słowackiego, zna
podstawową terminologię językoznawczą w języku
słowackim.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ porozumiewać się w języku
słowackim na poziomie B2+ (według standardów
ESOKJ).

RKP_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Student/ka potraﬁ wydobyć szczegółowe informacje
w słuchanych a czytanych tekstach w języku
słowackim.

RKP_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Sylabusy

17 / 149

U3

Student/ka potraﬁ samodzielnie przygotować w języku
słowackim prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury
i przedstawić wystąpienie ustne w języku słowackim
na wybrany temat na poziomie B2+ (według
standardów ESOKJ).

RKP_K1_U01,
RKP_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka ma świadomość wartości języka
słowackiego oraz odpowiedzialności za jego
zachowanie.

RKP_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

K2

Student/ka jest gotów/owa do posługiwania się
językiem slowackim w kontaktach towarzyskich,
RKP_K1_K02
społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych, znając
normy obyczajowe i odpowiednio reagując w typowych
sytuacjach komunikacyjnch.

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

K3

Student/ka jest gotów/owa do uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych, prezentujących
i promujących kulturę słowacką.

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

RKP_K1_K02

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

80

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Sylabusy
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Przygotowanie do sprawdzianów

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

80

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy
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ECTS
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

80

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

20 / 149

Semestr I
W zakresie leksykalnym nauka obejmuje następujące tematy:
- ja i moja rodzina, przyjaciele (przedstawianie się, narodowości i języki)
- mieszkanie (opis pomieszczeń)
- moje miejsce zamieszkania (miasto/wieś, orientacja w przestrzeni)
- przedmioty codziennego użytku, ubiór (kolory, kształty)
- sklepy, robienie zakupów
- restauracja - kuchnia, tradycje kulinarne, menu
- pory dnia, miesiące,
- rozkład dnia, spędzanie wolnego czasu
- praca (zawody, planowanie obowiązków)
- pisanie krótkich wiadomości

1.

Zagadnienia gramatyczne:
Fonetyka, ortograﬁa i ortoepia: system głosek, akcent, zasady ortograﬁczne,
wymowa.
Morfologia i składnia: odmiana rzeczownika i przymiotnika; koniugacja
czasowników, zaimki osobowe, dzierżawcze; liczebniki główne i porządkowe;
zdania proste; czas przeszły.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Semestr II
- podróże: środki transportu, orientacja w przestrzeni
- zdrowie, ciało, jestem chory
- święta w Słowacji i obyczaje z nimi związane
- prosta charakterystyka Słowacji
- rozmowy telefoniczne, listy, e-maile
- praca w ﬁrmie, życiorys
- urzędy, poczta, biblioteka
- teatr, koncert, kino – podstawowe słownictwo
- pory roku, pogoda
- wakacje, urlop, ulubione czynności
Zagadnienia gramatyczne:
Morfologia i składnia: aspekt czasownika; stopniowanie przysłówków; czas
przyszły; tryb warunkowy, tryb rozkazujący.

Sylabusy
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Semestr III
W zakresie leksykalnym nauka obejmuje następujące tematy:
- cechy charakteru, stereotypy narodowe
- mowa ciała
- współczesna i tradycyjna rodzina, wychowanie,
- mieszkanie w mieście, dom na wsi, wynajem, ciekawa architektura
- podróże (atrakcje turystyczne, zabytki historyczne, lista UNESCO)
- agroturystyka, urlop na wsi
- studia, praca, poszukiwanie pracy (oferty, zgłoszenia)
- różne formy korespondencji: korespondencja oﬁcjalna (podanie,
pełnomocnictwo, ogłoszenie, zawiadomienie) i korespondencja nieoﬁcjalna
(współczesne sposoby komunikacji internetowej)
Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze
względu na aktualne wydarzenia.
Zagadnienia gramatyczne:
Morfologia i składnia: partykuły; spójniki; przyimki; zaimek zwrotny; czasownik
zwrotny.
2.

Leksykologia: synonimy, antonimy, homonimia międzyjęzykowa.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Semestr IV
- ludzkie ciało, choroby cywilizacyjne
- kultura ludowa - rzemiosła tradycyjne
- zwyczaje, doroczne obrzędy
- kuchnia narodowa, żywienie, przepisy
- styl życia - sposób ubierania się i sposób bycia, moda
- teatr, muzeum, wystawa – życie kulturalne
- świat przyrody (zwierzęta, rośliny)
- sport (rodzaje, dziedziny)
- znane postaci
Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze
względu na aktualne wydarzenia.
Zagadnienia gramatyczne:
Morfologia i składnia: imiesłowy czynne, bierne; preﬁksy, suﬁksy czasowników.

Sylabusy
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Semestr V
W zakresie leksykalnym nauka obejmuje następujące tematy:
- Słowacja – system polityczny, demograﬁa
- najwyższe organy państwowe i samorządowe (wprowadzenie podstawowej
terminologii związanej z kompetencjami rządu, parlamentu, urzędu prezydenta)
- mniejszości narodowe w Słowacji – sytuacja prawna
- Kościół i jego rola w państwie (wyznania, religie)
- nauka i technika
Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze
względu na aktualne wydarzenia.
Zagadnienia gramatyczne:
Morfologia i składnia: zdania złożone współrzędnie, zdania złożone podrzędnie,
sposoby wyrażania czasu, miejsca, sposobu, przyczyny, celu, przyzwolenia,
stopnia, miary, warunku;
Leksykologia: preﬁksacja czasowników, synonimy, antonimy, homonimia
międzyjęzykowa, frazeologia.
3.

Semestr VI

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

- kultura i sztuka (krótka historia ﬁlmu, muzyki, teatru, sztuk plastycznych)
- środki masowego przekazu
- reklama
- różne rodzaje uzależnień (od zakupów, gier komputerowych, internetu,
narkotyków)
- problemy ekologiczne (podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska)
- praca, zatrudnienie, referencje, autoprezentacja, równouprawnienie w pracy,
praca zagranicą
- higiena pracy (stres, pracoholizm, umiejętność wypoczywania)
Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze
względu na aktualne wydarzenia.
Zagadnienia gramatyczne:
Morfologia i składnia: szyk wyrazów w zdaniu, konstrukcie zwrotne, zdania
bezagentywne, strona bierna.
Leksykologia i stylistyka: język potoczny, slang młodzieżowy.

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze, a wszelkie inne
nieusprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia danej partii
materiału), pozytywna ocena bieżącego przygotowania do zajęć
(znajomość gramatyki, leksyki, umiejętność budowania wypowiedzi
ustnych i pisemnych), oddanie ustalonej liczby pisemnych prac
domowych, zaliczenie ustalonej ilości sprawdzianów z poszczególnych
partii materiału w semestrze oraz pozytywne wyniki zaliczenia pisemnego.
Pisemny test zaliczeniowy obejmuje test gramatyczno-leksykalny, testrozumienie ze słuchu oraz krótkie wypracowanie. Warunkiem zaliczenia
testu jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konsultacje, inscenizacja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ZALICZENIE Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność
na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze, a wszelkie
inne nieusprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia danej
partii materiału), pozytywna ocena bieżącego przygotowania do zajęć
(znajomość gramatyki, leksyki, umiejętność budowania wypowiedzi
ustnych i pisemnych), oddanie ustalonej liczby pisemnych prac
domowych, zaliczenie ustalonej ilości sprawdzianów z poszczególnych
partii materiału w semestrze oraz pozytywne wyniki zaliczenia
pisemnego. Pisemny test zaliczeniowy obejmuje test gramatycznoleksykalny, test-rozumienie ze słuchu oraz krótkie wypracowanie.
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% punktów.
EGZAMIN Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia. Egzamin składa się z dwóch części: - część pisemna (test
gramatyczno-leksykalny, test-rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
czytanego, krótkie wypracowanie - wiadomość, list) - część ustna
(wypowiedź na zadany temat, przeprowadzenie spontanicznego
dialogu we wskazanej sytuacji komunikacyjnej). Aby zaliczyć część
pisemną egzaminu, wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Semestr 3
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze, a wszelkie inne
nieusprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia danej partii
materiału), pozytywna ocena bieżącego przygotowania do zajęć
(znajomość gramatyki, leksyki, umiejętność budowania wypowiedzi
ustnych i pisemnych), oddanie ustalonej liczby pisemnych prac
domowych, zaliczenie ustalonej ilości sprawdzianów z poszczególnych
partii materiału w semestrze oraz pozytywne wyniki zaliczenia pisemnego.
Pisemny test zaliczeniowy obejmuje test gramatyczno-leksykalny, testrozumienie ze słuchu oraz krótkie wypracowanie. Warunkiem zaliczenia
testu jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na
zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze, a wszelkie
inne nieusprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia danej
partii materiału), pozytywna ocena bieżącego przygotowania do zajęć
(znajomość gramatyki, leksyki, umiejętność budowania wypowiedzi
ustnych i pisemnych), oddanie ustalonej liczby pisemnych prac
domowych, zaliczenie ustalonej ilości sprawdzianów z poszczególnych
partii materiału w semestrze oraz pozytywne wyniki zaliczenia
pisemnego. Pisemny test zaliczeniowy obejmuje test gramatycznoleksykalny, test-rozumienie ze słuchu oraz krótkie wypracowanie.
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% punktów.
EGZAMIN Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia. Egzamin składa się z dwóch części: - część pisemna (test
gramatyczno-leksykalny, test-rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
pisanego, wypracowanie – 200 słów) - część ustna (wypowiedź na
zadany temat, przeprowadzenie spontanicznego dialogu we wskazanej
sytuacji komunikacyjnej). Aby zaliczyć część pisemną egzaminu,
wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze, a wszelkie inne
nieusprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia danej partii
materiału), pozytywna ocena bieżącego przygotowania do zajęć
(znajomość gramatyki, leksyki, umiejętność budowania wypowiedzi
ustnych i pisemnych), oddanie ustalonej liczby pisemnych prac
domowych, zaliczenie ustalonej ilości sprawdzianów z poszczególnych
partii materiału w semestrze oraz pozytywne wyniki zaliczenia pisemnego.
Pisemny test zaliczeniowy obejmuje test gramatyczno-leksykalny, testrozumienie ze słuchu oraz krótkie wypracowanie. Warunkiem zaliczenia
testu jest uzyskanie minimum 60% punktów.
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Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na
zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze, a wszelkie
inne nieusprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia danej
partii materiału), pozytywna ocena bieżącego przygotowania do zajęć
(znajomość gramatyki, leksyki, umiejętność budowania wypowiedzi
ustnych i pisemnych), oddanie ustalonej liczby pisemnych prac
domowych, zaliczenie ustalonej ilości sprawdzianów z poszczególnych
partii materiału w semestrze oraz pozytywne wyniki zaliczenia
pisemnego. Pisemny test zaliczeniowy obejmuje test gramatycznoleksykalny, test-rozumienie ze słuchu oraz krótkie wypracowanie.
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% punktów.
EGZAMIN Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia. Egzamin składa się z dwóch części: - część pisemna (test
gramatyczno-leksykalny, test-rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
pisanego, wypracowanie – 250 słów) - część ustna (wypowiedź na
zadany temat, przeprowadzenie spontanicznego dialogu we wskazanej
sytuacji komunikacyjnej). Aby zaliczyć część pisemną egzaminu,
wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Język ukraiński
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13F0.5e56595a2c5aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
6.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 5

Liczba
punktów ECTS
6.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę
Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 6

Liczba
punktów ECTS
6.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie kompetencji językowych dotyczących rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania
i mówienia odpowiednich do poziomu B2+ zgodnie z ESOKJ.

C2

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w celu możliwości porozumiewania się w mowie i w piśmie z rodzimymi
użytkownikami języka ukraińskiego w różnych strefach życia.

C3

Przekazanie wiedzy o strukturze języka ukraińskiego (znajomość leksyki, gramatyki, ortograﬁi).

C4

Wykształcenie umiejętności wyszukiwania informacji związanych z omawianymi tematami, istotnymi w procesie
nauki języka ukraińskiego i zdobywania wiedzy o kulturze ukraińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna słownictwo z zakresu następujących
zagadnień: informacje o sobie, rodzina i przyjaciele,
wiek, wygląd i charakter człowieka, mieszkanie,
zawody, edukacja, biblioteka, czas, pory roku, pogoda,
zdrowie, miasto, transport, telefon, podróż, usługi,
kultura, sport, media społecznościowe i środki
masowego przekazu, przyroda, państwo
i społeczeństwo.

RKP_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

Student ma podstawową wiedzę z zakresu języka
i kultury ukraińskiej i podstawową wiedzę dotyczącą
opisu języka.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

RKP_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Student potraﬁ wypowiadać się na wskazane w dalszej
części sylabusu tematy.
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RKP_K1_U01,
RKP_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym i społecznym Ukrainy.

RKP_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do działań prezentujących
i promujących kulturę ukraińską i język ukraiński.

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ pisać teksty użytkowe w języku
ukraińskim odpowiednio do poziomu B2+.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

80

przygotowanie do sprawdzianu

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

80

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

80

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Sylabusy
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Tematyka zajęć
W kolejnych etapach nauki poruszana jest podobna tematyka, jednak w późniejszych semestrach wzrasta poziom trudności – rozszerzane jest słownictwo, pojawiają się nowe sytuacje komunikacyjne. Niżej w kolejnych semestrach wskazywane są jedynie nowe zakresy poruszanych tematów.

Semestr 1
Tematy:
1.

Człowiek – dane osobowe, pochodzenie, język, wygląd i cechy charakteru, podstawowe zawody, rodzina i znajomi, kontakty z innymi ludźmi (spotkanie, korespondencja).

2.

Mieszkanie – typ, wielkość mieszkania, budynku, części budynku i ich przeznaczenie, podstawowe wyposażenie mieszkania.

3.

Życie codzienne – codzienna podstawowa aktywność, przedmioty codziennego użytku, określenia czasu (pory roku, miesiące, dni tygodnia, godziny).

4.

Dzień wolny – spędzanie czasu wolnego, hobby i zainteresowania, sport (podstawowe dyscypliny i obiekty sportowe).

5.

Zakupy – rodzaje sklepów, targ, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, środki higieny.

6.

Odzież – części garderoby, sklep z odzieżą (zakupy).

7.

Zdrowie – części ciała człowieka, samopoczucie, podstawowe choroby i dolegliwości, wizyta u lekarza.

8.

Środowisko naturalne – pogoda, nazwy niektórych roślin i zwierząt, wybrane obiekty przyrody (las, góry, jezioro, rzeka, morze).

9. Tradycje i święta (urodziny, prezenty, życzenia, ukraińskie tradycje świąteczne – andrzejki, mikołajki, Boże Narodzenie).
Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze względu na aktualne wydarzenia.
Materiał komunikacyjno-pojęciowy: poznawanie, przywitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny, wyrażanie potwierdzenia i zaprzeczenia; wyrażanie prośby.

Zagadnienia gramatyczne:
Fonetyka, ortograﬁa, ortoepia:
1.

Ukraiński alfabet – litery drukowane i pisane.

2.

Wymowa ukraińska i akcent.

3.

Miękki znak, apostrof.

Morfologia:
Odmiana rzeczownika.
Odmiana przymiotnika.
Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych i wskazujących.
Odmiana liczebników porządkowych.
Liczebniki główne (1-100).
Tworzenie form czasu czasowników.
Składnia:
Zdania proste – zdania twierdzące i przeczące.
Zdania pytające.
Pisanie:
Student po 1 semestrze potraﬁ:
-uzupełniać formularze z danymi osobowymi,
-napisać proste życzenia,
-napisać nieskomplikowane powiadomienie, np. sms.

Semestr 2
Tematy:
1.

Podróże – środki transportu, dworzec kolejowy i autobusowy, lotnisko; atrakcje turystyczne.

2.

Hotel – rezerwacja pokoju.

3.

Miasto – transport, atrakcje turystyczne, plan miasta, pytanie o drogę.

4.

Czas wolny, odpoczynek – podstawowe słownictwo dotyczące telewizji, internetu, prasy, radia.

5.

Oświata – podstawowe przybory szkolne, dyscypliny naukowe, typy szkół.

6.

Praca – profesje, czas pracy, urlop, miejsce pracy, płaca.

7.

Lokale gastronomiczne – rodzaje lokali, potrawy i napoje, zastawa stołowa, składanie zamówienia.

8.

Usługi – poczta, bank, biblioteka, taksówka.

9.

Tradycje i zwyczaje – dzień kobiet, Wielkanoc, święto niepodległości.

Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze względu na aktualne wydarzenia.
Materiał komunikacyjno-pojęciowy: udzielanie wskazówek; wyrażanie nakazu i zakazu,

Zagadnienia gramatyczne:
Morfologia:
1. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
2. Konstrukcje przyimkowe i bezprzyimkowe.
3. Czasowniki dokonane i niedokonane.
Składnia:
1. Zdania złożone.
2. Wyrażanie czasu i miejsca.
Stylistyka:
1. Antonimy.
2. Epitety.

Pisanie
Student po 2 semestrze potraﬁ napisać krótki prywatny list.

Semestr 3
1.

Podróże (granica - odprawa paszportowa i celna).

2.

Mieszkanie (rezerwowanie pokoju, wynajęcie mieszkania, wyposażenie pomieszczeń, opłaty).

3.

Lokale gastronomiczne (przepisy kulinarne, upodobania).

4.

Miejsca (położenie, zabytki, atrakcje turystyczne Ukrainy).

5.

Zakupy (jednostki miary i wagi, pieniądze, formy zapłaty).

6.

Usługi (fryzjer, kosmetyczka, ubezpieczalnia).

7.

Zdrowie i higiena (budowa ciała ludzkiego - narządy wewnętrzne, choroby, wizyta u lekarza, szpital, apteka, diagnostyka).

8.

Tradycje i święta (zwyczaje ukraińskie).

Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze względu na aktualne wydarzenia.
Materiał komunikacyjno-pojęciowy: wyrażanie niezrozumienia, niewiedzy; wyrażanie zgody i odmowy; wyrażanie zaniepokojenia i strachu.

Zagadnienia gramatyczne
Fonetyka:
Akcent podwójny i zmiany znaczenia związane z akcentowaniem.
Morfologia:
1. Odmiana liczebników (1-5).
2. Odmiana liczebników nieoznaczonych i wyrażanie przybliżonej liczby.
3. Tryb rozkazujący i przypuszczający.
1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Słowotwórstwo:
1. Tworzenie nazw czynności, wykonawców czynności, miejsc.
2. Tworzenie wybranych rodzajów czasowników.
Składnia:
1. Zdanie proste wykrzyknikowe.
2. Wyrażanie sposobu wykonania czynności.
Stylistyka:
1. Środki składniowe – zwroty, elipsy, powtórzenia, porównania.
2. Synonimy.

Pisanie:
Student po 3 semestrze potraﬁ napisać krótkie ogłoszenie i zaproszenie.

Semestr 4
1.

Środowisko naturalne (klimat, nazwy roślin i zwierząt, ukształtowanie powierzchni ).

2.

Człowiek (stosunki rodzinne i międzyludzkie).

3.

Życie codzienne (warunki i styl życia),

4.

Czas wolny (środki masowego przekazu, obiekty kultury: muzea, galerie, wystawy, teatr, kino, ﬁlharmonia; wydarzenia kulturalne: koncerty, festiwale).

5.

Oświata (organizacja procesu nauczania).

6.

Praca (przyjęcie do pracy, kontrakt pracowniczy, organizacja dnia pracy i czas wolny od pracy, wynagrodzenie).

Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze względu na aktualne wydarzenia.
Materiał komunikacyjno-pojęciowy: wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia, obojętności; wyrażanie nadziei i obietnicy.

Zagadnienia gramatyczne
Morfologia:
1. Skróty i skrótowce.
2. Odmiana liczebników głównych.
3. Imiesłowy.
Słowotwórstwo:
1. Tworzenie wybranych rodzajów przymiotników i przysłówków.
Składnia:
1. Wyrażanie przyczyny i celu.
2. Zdania złożone z mową niezależną i zależną.
Stylistyka:
1. Synonimy.
2. Metafory.
3. Homonimia międzyjęzykowa.

Pisanie:
Student po 4 semestrze potraﬁ prowadzić korespondencję oﬁcjalną.

Semestr 5
1. Życie codzienne. Życie towarzyskie. Zainteresowania, rozrywki.
2. Żywienie (artykuły spożywcze; dania, napoje; przybory kuchenne; nazwy AGD; nazwy potraw, dania kuchni ukraińskiej).
3. Zakupy (rodzaje sklepów; promocje; zakupy przez Internet; reklamacje).
4. Usługi (pralnia, studio fotograﬁczne, mechanik samochodowy itp.)
5. Podróże (cele i sposoby podróżowania; baza noclegowa (hotel, motel, pensjonat, pokoje gościnne); biura podróży; wycieczki; dokumenty niezbędne w podróży; atrakcje turystyczne (ciekawe miejsca w Ukrainie, ukraińskie nazwy głównych centrów tursytycznych świata)).
6. Kultura (wybitni twórcy kultury; wydarzenia kulturalne).
7. Sport (dyscypliny sportowe; imprezy sportowe (Mistrzostwa Ukrainy, Polski, Europy, Świata; Igrzyska Olimpijskie)).
8. Praca (rynek pracy, kwaliﬁkacje; bezrobocie; pakiet socjalny).
Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze względu na aktualne wydarzenia.
Materiał komunikacyjno-pojęciowy: składanie życzeń, gratulacji, kondolencji; wyrażanie pocieszenienia; wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, powątpiewania.

Zagadnienia gramatyczne
Morfologia:
1. Połączenia liczebników z rzeczownikami.
2. Zaimki nieokreślone i przeczące.
3. Odmiana nazw własnych.
Słowotwórstwo:
1. Tworzenie form przymiotnikowych od nazw geograﬁcznych.
2. Nazwy deminutywne.
Składnia:
1. Zdania złożone z podrzędnymi przydawkowymi.
2. Sposoby wyrażania przyzwolenia, stopnia, miary, warunku.
Stylistyka:
Formy wieloznaczne.
Pisanie:
Student po 5 semestrze potraﬁ napisać podanie.

Semestr 6
1. Edukacja (system edukacji, rodzaje szkół, kierunki studiów; oceny, egzaminy, zaliczenia itp.).
2. Przyroda (środowisko naturalne (parki narodowe; ochrona przyrody; problemy ekologiczne).
3. Nauka i technika (rozwój techniki, komputeryzacja).
4. Środki masowego przekazu i serwisy społecznościowe.
5. Państwo i społeczeństwo (organizacja państwa; święta państwowe; konﬂikty wewnętrzne i międzynarodowe; podstawowe organizacje międzynarodowe).
6. Stereotypy i uprzedzenia.
7. Zdrowie (zdrowy styl życia; uzależnienia; proﬁlaktyka; medycyna tradycyjna i ludowa).
Tematy mogą zostać uzupełnione lub zmienione na życzenie studentów albo ze względu na aktualne wydarzenia.
Materiał komunikacyjno-pojęciowy: prośby o radę i udzielenie rady, rekomendacji.

Zagadnienia gramatyczne
Morfologia:
1. Używanie wybranych przyimków.
Składnia:
1. Synonimia składniowa.
Stylistyka:
1. Związki frazeologiczne.
2. Slang młodzieżowy.

Pisanie:
Student po 6 semestrze potraﬁ napisać życiorys / CV.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
inscenizacja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Student musi zaliczyć śródsemestralne prace pisemne i wykonywać
zaliczenie na ocenę zadania domowe. Pisemny test zaliczeniowy składa się następujących
części: -rozumienie tekstu ze słuchu, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Warunkiem zaliczenia testu
jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Semestr 2
Metody nauczania:
inscenizacja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Student musi zaliczyć śródsemestralne prace pisemne i wykonywać
zadania domowe. Pisemny test zaliczeniowy składa się następujących
części: -rozumienie tekstu ze słuchu, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Warunkiem zaliczenia
testu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia. Egzamin składa
się z dwóch części: Część pisemna obejmuje: -rozumienie tekstu ze
słuchu, -rozumienie tekstu pisanego, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Aby zaliczyć część
pisemną, student musi uzyskać minimum 60% punktów. Część ustna
obejmuje: -wypowiedź własną na wybrany temat, -przeprowadzenie
spontanicznego dialogu we wskazanej sytuacji komunikacyjnej.
Egzamin obejmuje materiał z obu semestrów. Ocena końcowa jest
wystawiana na podstawie etapu pisemnego i ustnego egzaminu.
Student musi uzyskać ocenę pozytywną z obu części egzaminu.

Semestr 3
Metody nauczania:
inscenizacja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Student musi zaliczyć śródsemestralne prace pisemne i wykonywać
zaliczenie na ocenę zadania domowe. Pisemny test zaliczeniowy składa się następujących
części: -rozumienie tekstu ze słuchu, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Warunkiem zaliczenia testu
jest uzyskanie minimum 60% punktów.
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Semestr 4
Metody nauczania:
inscenizacja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Student musi zaliczyć śródsemestralne prace pisemne i wykonywać
zadania domowe. Pisemny test zaliczeniowy składa się następujących
części: -rozumienie tekstu ze słuchu, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Warunkiem zaliczenia
testu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia. Egzamin składa
się z dwóch części: Część pisemna obejmuje: -rozumienie tekstu ze
słuchu, -rozumienie tekstu pisanego, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Aby zaliczyć część
pisemną, student musi uzyskać minimum 60% punktów. Część ustna
obejmuje: -wypowiedź własną na wybrany temat, -przeprowadzenie
spontanicznego dialogu we wskazanej sytuacji komunikacyjnej.
Egzamin obejmuje materiał z obu semestrów. Ocena końcowa jest
wystawiana na podstawie etapu pisemnego i ustnego egzaminu.
Student musi uzyskać ocenę pozytywną z obu części egzaminu.

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Student musi zaliczyć śródsemestralne prace pisemne i wykonywać
zaliczenie na ocenę zadania domowe. Pisemny test zaliczeniowy składa się następujących
części: -rozumienie tekstu ze słuchu, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Warunkiem zaliczenia testu
jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Student musi zaliczyć śródsemestralne prace pisemne i wykonywać
zadania domowe. Pisemny test zaliczeniowy składa się następujących
części: -rozumienie tekstu ze słuchu, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Warunkiem zaliczenia
testu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia. Egzamin składa
się z dwóch części: Część pisemna obejmuje: -rozumienie tekstu ze
słuchu, -rozumienie tekstu pisanego, -test gramatyczno-leksykalny, napisanie tekstu na zadany temat (np. list). Aby zaliczyć część
pisemną, student musi uzyskać minimum 60% punktów. Część ustna
obejmuje: -wypowiedź własną na wybrany temat, -przeprowadzenie
spontanicznego dialogu we wskazanej sytuacji komunikacyjnej.
Egzamin obejmuje materiał z obu semestrów. Ocena końcowa jest
wystawiana na podstawie etapu pisemnego i ustnego egzaminu.
Student musi uzyskać ocenę pozytywną z obu części egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Historia regionu karpackiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.110.6037a18f509d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat historii regionu karpackiego - najważniejszych procesów, wydarzeń i postaci.

C2

Kształcenie umiejętności w zakresie wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania
informacji dotyczących historii regionu karpackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma wiedzę na temat procesów historycznych
w regionie karpackim oraz najważniejszych zjawisk,
wydarzeń i postaci z nimi związanych.

RKP_K1_W05

egzamin ustny

RKP_K1_U02

egzamin ustny

RKP_K1_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować i krytycznie
oceniać informacje dotyczące historii regionu
karpackiego, wykorzystując różne źródła.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie znaczenie wiedzy historycznej
w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz
konieczność zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności w ich rozwiązywaniu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1) Basen Karpacki w czasach prehistorycznych. Celtowie. Czasy rzymskie, okres
Wielkiej wędrówki ludów. Dakowie, Germanie, Hunowie. Przyjście Słowian.
2) Pierwsze państwa słowiańskie w Europie Środkowej. Państwo Awarów. Potężni
sąsiedzi - Frankowie, Cesarstwo Bizantyńskie, Bułgarzy. Państwo
Wielkomorawskie. Chrystianizacja Basenu Karpackiego, misja św. Konatantyna i
Metodego. Przyjście Węgrów.
3) Stabilizacja polityczna obszaru karpackiego po powstaniu Królestwa Węgier (XXII w.). Chrystianizacja Węgier, ich stosunki z państwami ościennymi (Czechy,
Polska, Austria, Chorwacja i in.).
4) Rozwój obszaru karpackiego w XIII-XIV w. Znaczenie najazdu mongolskiego.
Rozwój osadnictwa (Spisz, Siedmiogród) i górnictwa (m.in. środkowa Słowacja).
Kolonizacja wołoska i jej znaczenie.
5) Region Karpacki w XV wieku. Pojawienie się zagrożenia tureckiego i jego
znaczenie dla poszczególnych państw regionu. Postać Jana Hunyadyego i Macieja
Korwina. Początki renesansu w Basenie Karpackim.
6) Zmiany polityczne i społeczne w Basenie Karpackim w XVI wieku. Ekspansja
turecka w czasach Sulejmana Wspaniałego. Sytuacja w Siedmiogrodzie. Recepcja
protestantyzmu. Unia brzeska (1596) i jej znaczenie.
7) Walki z Imperium Osmańskim i powstania antyhabsburskie w XVII i na początku
XVIII wieku. Unia użhorodzka (1646), unia mukaczewską (1664), unia marmaroską
(1713) i ich znaczenie. Klęska Turków pod Wiedniem (1683) i pokój w Karłowicach
(1699).
1.

8) Zmiany polityczne i cywilizacyjne w basenie karpackim w XVIII i na początku
W1, U1, K1
XIX wieku. Rezultaty rozbiorów Polski. Znaczenie Oświecenia. Początki formowania
nowoczesnych narodów w regionie karpackim - Węgrzy, Słowacy, Rumuni i in.
9) Wiosna Ludów w Basenie Karpackim w kontekście wydarzeń lat 1848/1849 w
monarchii austriackiej oraz w całęj Europie.
10) Narody regionu karpackiego w epoce nacjonalizmów: od Wiosny Ludów do
końca pierwszej wojny światowej. Dualizm (1867) i madziaryzacja na Węgrzech.
Starania o emancypację Rusinów. Zmiany gospodarcze i cywilizacyjne w drugiej
połowie XIX w. Pierwsza wojna światowa.
11) Rezultaty I wojny światowej: umowa w Trianon, rozpad Królestwa Węgier i
powstanie państw sukcesyjnych. Konﬂikty między państwami sukcesyjnymi. Okres
lat 1918-1938.
12) Rozpad systemu wersalskiego w Basenie Karpackim. Pierwszy i drugi arbitraż
wiedeński. Powstanie państwa słowackiego. Losy narodów regionu w czasie
drugiej wojny światowej. Słowackie Powstanie Narodowe 1944 i sytuacja po
wyparciu wojsk niemieckich z regionu.
13) Przejęcie władzy przez komunistów po II wojnie światowej oraz charakter
dyktatur komunistycznych w poszczególnych państwach regionu. Upadek dyktatur
komunistycznych w latach 1989-1991.
14) Basen Karpacki po upadku dyktatur komunistycznych. Różnice między
poszczególnymi państwami. Sprawa współpracy regionalnej i integracji ze
strukturami Zachodu (NATO, UE). Problemy państw regionu w trakcie
transformacji ustrojowej i po niej: nacjonalizm, populizm, korupcja, struktury
oligarchiczne itd.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu ustnego. Obecność obowiązkowa - dozwolone dwie
nieusprawiedliwione nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Wademekum Karpat
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.110.6037a18fa92ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Historia, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie najważniejszych informacji na temat regionu karpackiego.

C2

Zapoznanie z wybranymi tekstami kultury karpackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studenci znają i rozumieją kulturowe podstawy
regionu karpackiego.

RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studenci potraﬁą wykorzystywać wiedzę ogólną
o regionie karpackim do studiowania zagadnień
szczegółowych.

RKP_K1_U03

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci są gotowi do uczestniczenia w życiu
kulturalnym w różnych jego formach,
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Konweratorium obejmuje podstawy wiedzy o regionie Karpat: położenie
geokulturowe, kluczowe procesy, postaci i wydarzenia, dziedzictwo cywilizacyjne,
współczesne koncepcje marki karpackiej.

1.

W jego ramach zostaną przedstawione wybrane narracje kulturowe, a ich analiza
stanie się punktem wyjścia do rozumienia wieloznaczności sensów
przypisywanych Karpatom oraz przez nie generowanych.

W1, U1, K1

Jako instrumentarium interptretacyjne posłużą m.in. takie kategorie, jak:
wielokulturowość i etniczność, wynajdywanie tożsamości i orientalizacja, magia i
frenezja, zakorzenienie i sieciowość.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) regularne uczestnictwo, 2) aktywność, 3) systematyczna lektura
tekstów obowiązkowych, 4) zaliczenie kolokwium pisemnego. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: 1) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, 2) kolejne
zaliczenie na ocenę nieobecności muszą być usprawiedliwione, 3) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na konsultacjach,
4) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie ponadwymiarowych
nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z niezaliczeniem
konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Panorama językowa regionu karpackiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.130.6037a19003420.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowych informacji o językach regionu karpackiego

C2

Wykształcenie wiedzy o wybranych zagadnieniach językoznawstwa, w szczególności o zagadnieniach istotnych
z punktu widzenia badania i analizy języków regionu karpackiego

C3

Wykształcenie kompetencji interkulturowych umożliwiających pracę w środowisku wielokulturowym,
wieloetnicznym i wielojęzykowym

C4

Przygotowanie absolwenta do podjęcia dalszej nauki na kierunkach ﬁlologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka ma podstawową wiedzę o systemie
gramatycznym oraz współczesnej sytuacji i historii
języków regionu karpackiego.

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

egzamin, test
zaliczeniowy

W2

Student/ka ma podstawową wiedzę w zakresie badań
komparatystycznych języków regionu karpackiego.

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

egzamin, test
zaliczeniowy

W3

Student/ka ma podstawową wiedzę w zakresie
dialektologii regionu karpackiego.

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

egzamin, test
zaliczeniowy

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ posługiwać się terminologią
językoznawczą w zakresie diachronicznego
i synchronicznego opisu języków regionu karpackiego

RKP_K1_U03

egzamin, test
zaliczeniowy

U2

Student/ka potraﬁ wyszukiwać, analizować i krytycznie
oceniać informacje dotyczące problematyki zajęć,
RKP_K1_U02
wykorzystując różne źródła oraz dyskutować na temat
zagadnień omawianych podczas wykładu.

egzamin, test
zaliczeniowy

U3

Student/ka potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze.

RKP_K1_U06

egzamin, test
zaliczeniowy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka potraﬁ krytycznie oceniać własną wiedzę
oraz odbierane treści.

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

egzamin, test
zaliczeniowy

K2

Student/ka ma świadomość wartości dziedzictwa
językowego regionu karpackiego oraz rozumie
konieczność starań o jego rozwój i zachowanie.

RKP_K1_K01

egzamin, test
zaliczeniowy

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opis współczesnej sytuacji, historii oraz systemu gramatycznego języka polskiego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Opis współczesnej sytuacji, historii oraz systemu gramatycznego języka
słowackiego wraz ze wstępem do nauki praktycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Opis współczesnej sytuacji, historii oraz systemu gramatycznego języka
ukraińskiego wraz ze wstępem do nauki praktycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Opis współczesnej sytuacji, historii oraz systemu gramatycznego języka języka
rusińskiego / wariantów języka rusińskiego (w Polsce, Słowacji, Ukrainie, Rumunii,
Węgrzech i Serbii) wraz ze wstępem do nauki praktycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Opis współczesnej sytuacji, historii oraz systemu gramatycznego języka
rumuńskiego wraz ze wstępem do nauki praktycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Opis współczesnej sytuacji, historii oraz systemu gramatycznego języka
węgierskiego wraz ze wstępem do nauki praktycznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Opis współczesnej sytuacji, historii oraz systemu gramatycznego języka
tureckiego wraz ze wstępem do nauki praktycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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Skrócone opisy współczesnej sytuacji, historii oraz systemów gramatycznych
języka czeskiego, serbskiego oraz romskiego.

8.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

test zaliczeniowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena bieżącego
przygotowania do zajęć (znajomość zadanych tekstów, udział w dyskusji)
oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego (zakres obowiązującego do
testu materiału obejmuje treść wykładów, znajomość wskazanych
opracowań i opanowanie umiejętności przewidzianych w efektach uczenia
się).

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin, test
zaliczeniowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena bieżącego
przygotowania do zajęć (znajomość zadanych tekstów, udział w
dyskusji) oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego (zakres
obowiązującego do testu materiału obejmuje treść wykładów,
znajomość wskazanych opracowań i opanowanie umiejętności
przewidzianych w efektach uczenia się). Ocena końcowa z egzaminu
jest średnią arytmetyczną ocen z testów zaliczeniowych kończących
semestry I i II (4,51-5,00 = bardzo dobry, 4,21-4,50 = dobry plus,
3,71-4,20 = dobry, 3,21-3,70 = dostateczny plus, 3.00-3,20 =
dostateczny).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze.
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Panorama religijna regionu karpackiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.130.6037a190577aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z religiami i ruchami religijnymi występującymi w regionie karpackim.

C2

Uświadomienie studentom złożoności problematyki związanej z mozaiką wieloreligijną regionu.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna w podstawowym zakresie aparat
terminologiczny stosowany w religioznawstwie
i odnoszący się do religii i wyznań regionu
karpackiego.

RKP_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie w zakresie ogólnym złożony
charakter procesów historycznych związanych
z obecnością wielu religii i ruchów religijnych regionu
karpackiego.

RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia
z zakresu religioznawstwa, miejsce i znaczenie tej
dyscypliny w systemie nauk humanistycznych, oraz jej
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

RKP_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystywać ogólną wiedzę
z zakresu historii religii do zadań studiowania
zagadnień szczegółowych, zwłaszcza do badania
procesów historycznych w regionie karpackim.

RKP_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w dyskusji,
merytorycznie argumentować oraz formułować
i analizować problemy badawcze w zakresie tradycji
i historii wybranych religii regionu karpackiego oraz
dobierać odpowiednie metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów.

RKP_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze

RKP_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do podejmowania działań
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i religijnego
w jego różnorodności.

RKP_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do kierowania się etyką
zawodową w badaniach nad religiami.

RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Religie przedchrześcijańskie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Chrześcijaństwo w Europie środkowej i wschodniej - między Rzymem a
Konstantynopolem

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Kościoły wschodnie, między ortodoksją a herezją.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Ruchy reformacyjne oraz Kościoły protestanckie pierwszej i drugiej reformacji.
Pogranicza protestantyzmu (mormoni i ruch badacki).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Judaizm

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Islam w Europie środkowo-wschodniej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Nowe Ruchy Religijne i New Age.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8.

Buddyzm i hinduizm jako nowe tradycje w Europie środkowo-wschodniej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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9.

Neopogaństwo

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

10.

Religie wynalezione (Invented Religions)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11.

Pogranicza religii.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Język w perspektywie socjologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.110.6037a190a3f04.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The goal of the course is to show the interactions between language and society, methods of investigation of
phenomena caused and connected with them. This course introduces linguistic theory to a broader social
context, including the relationship between social factors and linguistic variation such as identity, power, codechoice (code-crossing, code-switching), multilingual communities, regional and social dialects, etc. The course
points up the insights into using language in a society provided by a generative linguistics approach to natural
language.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie terminologię dotyczącą
socjolingwistyki, socjologiczne podejście do kwestii
językowych oraz podstawowe metody analizy danych
językowych w perspektywie socjologicznej.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_U02

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ w wyszukiwać, analizować i stosować
informacje dotyczące zagadnień kursu w literaturze
angielskojęzycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
dziedzictwa językowego oraz kulturowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

analiza problemu

5

analiza badań i sprawozdań

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język i społeczeństwo. Socjolingwistyka i socjologia języka.

W1, U1

2.

Języki, dialekty, odmiany językowe. Dialekty regionalne i slang.

W1, U1, K1

3.

Style i rejestry językowe.

W1, U1
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4.

Lingua franca. Deﬁnicja, występowanie, cechy charakterystyczne.

W1, U1

5.

Pidżyny i kreole. Pochodzenie. Od pidżynu do kreola.

W1, U1, K1

6.

Heteroglosia. Dyglosia. Dwujęzyczność.

W1, U1, K1

7.

Wielojęzyczność. Mieszanie kodów, przełącznie kodów, przejście z jednego kodu
na inny.

W1, U1

8.

Społeczność językowa.

W1, U1

9.

Rodzaje rozmów. Etnograﬁa mówienia.

W1, U1, K1

10.

Rozmowa i działanie. Akty mowy. Znaczenie milczenia.

W1, U1, K1

11.

Grzeczność. Formy adresowe.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda sytuacyjna, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach, opracowywanie materiałow (2
nieobecności w ciągu semestru). Prezentacja/ projekt. Test zaliczeniowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+-B2+, C1 wg ESOKJ.
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Pogranicze i tożsamość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.120.6037a192186f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze sposobami rozumienia i kulturowymi implikacjami pojęcia pogranicze

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów i złożoności tożsamości pogranicznych, hybrydalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia stosowane w naukach o kulturze
i społeczeństwie oraz rozumie ich regionalne
wyznaczniki

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

RKP_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować, argumentować,
interpretować różne przypadki postaw, zachowania,
komunikatów, tekstów w oparciu o posiadaną wiedzę
i metody badawcze, formułować problemy i sposoby
ich rozwiązania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do angażowania się w ochronę
i rewitalizację dziedzictwa kulturowego i jego
różnorodności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pogranicze kulturowe, etniczne, religijne, regionalne - sposoby rozumienia i
konkretyzacja w regionie karpackim

W1, U1, K1

2.

Tożsamość a identyﬁkacja na pograniczach - modusy, hybrydy, konwersje,
dynamika

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, udział w dyskusji, prezentacja,
kolokwium zaliczeniowe
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Kultury Karpat polskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.120.6037a19263559.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mapą regionalną Karpat oraz charakterystyką etnograﬁczną poszczególnych regionów.

C2

Zapoznanie studentów w wybranymi zagadnieniami związane z podtrzymywaniem regionalnej odrębności
na przykładzie konkretnych praktyk podejmowanych przez lokalne społeczności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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57 / 149

W1

[RKP_K1_W04] Absolwent zna i rozumie podstawowe
metody analizy danych językowych i kulturowych.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05,
RKP_K1_W07

egzamin pisemny

W2

[RKP_K1_W03] Absolwent zna i rozumie wybrane
zagadnienia w zakresie językoznawstwa,
kulturoznawstwa oraz religioznawstwa, kwestie
miejsca i znaczenia tych dyscyplin w systemie nauk
humanistycznych, w podstawowym stopniu - ich
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W05,
RKP_K1_W07

egzamin pisemny

U1

[RKP_K1_U03] Absolwent potraﬁ wykorzystywać
ogólną wiedzę językoznawczą, kulturoznawczą
i religioznawczą w działalności zawodowej oraz
do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień
szczegółowych.

RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

egzamin pisemny

U2

[RKP_K1_U06] Absolwent potraﬁ samodzielnie
zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze.

RKP_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

[RKP_K1_K01] Absolwent jest gotów do podejmowania
działań na rzecz ochrony dziedzictwa językowego,
kulturowego i religijnego w jego różnorodności.

RKP_K1_K02,
RKP_K1_K03

egzamin pisemny

K2

[RKP_K1_K02] Absolwent jest gotów do uczestniczenia
w życiu kulturalnym w różnych jego formach,
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

e-wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Blok pierwszy: mapa regionalna Karpat z uwzględnieniem charakterystyki
poszczególnych regionów. Idea regionalizacji w dyskursie etnograﬁcznym - od
pierwszych prób Wincentego Pola po ujęcia współczesne. Wyszukiwanie i
kreowanie grup regionalnych przez ludoznawców, etnografów i regionalistów.
Problemy z wyznaczaniem granic. Konstruowanie rzeczywistości etnograﬁcznej.
Ruch regionalny i animacyjny. Regiony pogranicza, czyli Spisz, Orawa, Śląsk
Cieszyński - historia i współczesne konteksty. Podhale - praktyki życia
codziennego - mity i wyobrażenia. Stereotypy i gry etnicznością.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Blok drugi: wybrane zagadnienia związane z podtrzymywaniem regionalnej
odrębności na przykładzie konkretnych praktyk podejmowanych przez lokalne
społeczności. Tradycja - dziedzictwo - tożsamość. Migracje - między
zakorzenieniem a mobilnością. Antropologia stroju - ubiór (ochrona ciała),
narzędzie autokreacji (moda, etnodizajn), kryterium wyznaczania granic
etnograﬁcznych, symbol tożsamości. Antropologia pożywienia – praktyki kulinarne
jako strategie tożsamościowe. Regionalna twórczość artystyczna – zabytki,
semiofory i eksperymenty. Ludowa wizja świata w folklorze i obrzędowości.
Dźwięk Karpat - dźwięk muzyczny i niemuzyczny (od rekonstrukcji praktyki
muzycznej do aktualizacji praktyk muzycznych: posiady, biesiady,
rekonstruowanie instrumentów i praktyk wykonawczych. Kultura na scenie festiwale, przeglądy, konkursy jako współczesne rytuały tożsamościowe. Ekologia
kulturowa – pasterstwo we współczesnych kontekstach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Język w perspektywie antropologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.120.6037a192bd5f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z antropologiczną perspektywą w reﬂeksji nad językiem i badaniach lingwistycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Antropologiczne instrumenty badania i opisu zjawisk
językowych i procesów komunikacyjnych

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04,
RKP_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Aplikować teoretyczny aparat z zakresu antropologii
lingwistycznej do materiału empirycznego

RKP_K1_U03,
RKP_K1_U05

zaliczenie pisemne

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02,
RKP_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego, odpowiedzialnego i etycznego
uczestnictwa w praktykach komunikacyjnych, w tym
interkulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie zadań

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Antropologiczna perspektywa w badaniach nad językiem

W1, U1, K1

2.

Język naturalny wśród kanałów komunikacji

W1, U1, K1

3.

Język jako system semiotyczny

W1, U1, K1

4.

Teoria relatywizmu językowego

W1, U1, K1

5.

Znaczenie w języku a kategorie poznawcze

W1, U1, K1

6.

Metafora i metonimia

W1, U1, K1

7.

Język a dyskurs

W1, U1, K1

8.

Wypowiedź - zdanie - tekst: relacje wzajemne

W1, U1, K1

9.

Struktury gramatyczne

W1, U1, K1

10.

Wspólnoty użytkowników języka

W1, U1, K1

11.

Ideologie językowe

W1, U1, K1

12.

Modele akwizycji języka

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, test pisemny
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Antropologia religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.120.5cab067669613.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie wiedzy o specyﬁce antropologicznych badań nad systemami wierzeniowymi

C2

Zapoznanie się z wybranymi antropologicznymi koncepcjami religii, magii, mitu i rytuału

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie czym jest antropologia i antropologia
religii

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna wybrane teorie antropologiczne

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna wybrane antropologiczne koncepcje
religii, magii, mitu i rytuału

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować elementy systemów
wierzeniowych przy użyciu wybranych teorii
antropologicznych

RKP_K1_U03,
RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ analizować zjawiska kulturowe typowe
dla społeczności tradycyjnych i post-tradycyjnych

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U03,
RKP_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do funkcjonowania
w wieloetnicznym i wielowyznaniowym środowisku

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest przygotowany do funkcjonowania
w środowisku społeczności tradycyjnych i posttradycyjnych

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02,
RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Antropologia religii – charakterystyka dyscypliny i przedmiot jej badań

W1, K1, K2

2.

Wybrane paradygmaty badawcze antropologii

W1, W2, K1, K2

3.

Religia w perspektywie antropologicznej

W3, U1, U2

4.

Antropologiczne koncepcje magii

W3, U1, U2

5.

Mit i myślenie mityczne

W3, U1, U2

Sylabusy
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6.

Teorie rytuału

W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Obecność, pozytywna ocena z końcowego egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultury Karpat słowackich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.140.6037a19408d38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej różnorodności kulturowej Karpat słowackich oraz pozycji Karpat w kulturze
słowackiej.

C2

Kształcenie umiejętności interpretacji tekstów kultury z uwzględnieniem kulturowych ram ich powstania oraz ich
społecznego oddziaływania.

C3

Budowanie świadomości wartości dziedzictwa kulturowego Karpat słowackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

66 / 149

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka posiada wiedzę na temat kulturowego
zróżnicowania Karpat w perspektywie historycznej
i współczesnej.

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

Student/ka zna i rozumie pozycję Karpat w kulturze
słowackiej.

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ interpretować teksty kultury
związane z Karpatami słowackimi, wykorzystując
stosowne narzędzia badawcze oraz informacje
ze źródeł polskich i słowackich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka rozumie wartość dziedzictwa kulturowego
Karpat słowackich oraz konieczność starań o jego
zachowanie.

RKP_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

Student/ka jest przygotowany/a do aktywnego
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
prezentujących i promujących region Karpat
słowackich.

RKP_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Charakterystyka regionu Karpat słowackich. Zróżnicowanie kulturowe Karpat
słowackich w perspektywie historycznej i współczesnej. Kultura ludowa, jej
odmiany regionalne oraz dziedzictwo materialne i duchowe. Formy zachowania
tradycji kulturowej Karpat słowackich (inicjatywy lokalne i krajowe, obiekty na
liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO). Karpaty w systemie kultury
słowackiej - historia i współczesność.

1.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywny udział w
egzamin pisemny / ustny zajęciach oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat. W
semestrze dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest podstawowa znajomość języka słowackiego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Kultury Karpat ukraińskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.140.6037a19458db7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnorodnością kulturową obszaru Karpat ukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

stan współczesny kultur regionu Karpat ukraińskich.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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wykorzystywać wiedzę kulturoznawczą w działalności
zawodowej oraz do zadań związanych
ze studiowaniem zagadnień szczegółowych;
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze.

U1

RKP_K1_U03,
RKP_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w życiu kulturalnym z wykorzystaniem
różnych kanałów komunikacji; podejmowania działań
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obszar Karpat ukraińskich, etnograﬁa regionu (Bojkowszczyzna, Huculszczyzna,
Pokucie i Bukowina, Zakarpacie), ludowa kultura materialna i duchowa,
zróżnicowanie językowe i kulturowe regionu. Karpaty w kulturze ukraińskiej
(literatura, muzyka, sztuki plastyczne, ﬁlm).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywne uczestniczenie
egzamin pisemny / ustny w zajęciach, przygotowanie prezentacji na zadany temat.
Dopuszczalne są dwie nieobecności.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Panorama etnograﬁczna Karpat
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.140.6037a194a6ced.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznane studentów z wybranymi problemami zróżnicowania etnicznego na terenie Karpat oraz związanych
z nimi procesów i praktyk tożsamościowych

C2

przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zróżnicowania kulturowego w obrębie Karpat
w kontekście idei wspólnoty karpackiej i tzw. dziedzictwa wołoskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[RKP_K1_W03] Absolwent zna i rozumie wybrane
zagadnienia w zakresie językoznawstwa,
kulturoznawstwa oraz religioznawstwa, kwestie
miejsca i znaczenia tych dyscyplin w systemie nauk
humanistycznych, w podstawowym stopniu - ich
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04,
RKP_K1_W05,
RKP_K1_W07

esej

W2

[RKP_K1_W05] Absolwent zna i rozumie w zakresie
ogólnym - historię i stan współczesny kultur regionu
karpackiego.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04,
RKP_K1_W07

esej

U1

[RKP_K1_U03] Absolwent potraﬁ wykorzystywać
ogólną wiedzę językoznawczą, kulturoznawczą
i religioznawczą w działalności zawodowej oraz
do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień
szczegółowych.

RKP_K1_U03

esej

U2

[RKP_K1_U06] Absolwent potraﬁ samodzielnie
zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze.

RKP_K1_U03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

[RKP_K1_K01] Absolwent jest gotów do podejmowania
działań na rzecz ochrony dziedzictwa językowego,
kulturowego i religijnego w jego różnorodności.

RKP_K1_K02,
RKP_K1_K03

esej

K2

[RKP_K1_K02] Absolwent jest gotów do uczestniczenia
w życiu kulturalnym w różnych jego formach,
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

15

e-wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Blok pierwszy: Idea wspólnoty karpackiej. Kulturowe rudymenty i
eksperymenty
Kultura karpacka jako zespół wyobrażeń i działań społecznych związanych z
poszukiwaniem i wytwarzaniem oryginalnych dla tego obszaru zespołów znaczeń
i praktyk opartych na idei wspólnoty kulturowej. Tradycja wołoska w dyskursie
W1, W2, U1, U2, K1, K2
naukowym - działalność Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w
Karpatach i współczesne inicjatywy badawcze. Dziedzictwo karpackie – krytyczny
przegląd zagadnień szczegółowych. Rola wędrówek wołoskich – spory o korzenie.
Pasterstwo karpackie – znaczenie ekonomiczne, kulturowe i społeczne. Powroty do
źródeł i eksperymenty - tradycyjna architektura, zdobnictwo, ubiór, pożywienie,
folklor jako wyznaczniki kulturowej odrębności (przykłady z regionów Maramuresz,
Huculszczyzny, Podhala, Liptowa i Morawskiej Wołoszczyzny).

1.

Blok drugi: Między wielką polityką a lokalnymi światami
Zmiany granic, wysiedlenia i czystki etniczne oraz ich konsekwencje. Dziedzictwo
dawnych gospodarzy i współczesne praktyki pamięci. Powojenne migracje z
Karpat i w Karpaty. Sąsiedztwa etniczne dawniej i dziś – Żydzi, Łemkowie/Rusini
Karpaccy, Ormianie, Niemcy, Romowie, Węgrzy. Antropologia postsocjalizmu –
skutki transformacji ustrojowej na przykładzie wybranych regionów Karpat.
Antropologia granicy, czyli praktyki transkulturowe i reżimy transgraniczne w
codzienności lokalnych społeczności pogranicza – przemyt, handel, praca.

2.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach oraz przygotowanie eseju na temat uzgodniony z
prowadzącym kurs

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia semiotyki i antropologii przestrzeni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.140.6037a194f0ea6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z semiotycznymi
i antropologicznymi aspektami przestrzeni

C2

Celem jest zapoznanie studentów z narzędziami umożliwiającymi analizę przestrzeni pod względem
semiotycznym i antropologicznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie mechanizmy rządzące
znaczącymi cechami krajobrazu

RKP_K1_W04

esej

W2

Student zna i rozumie, czym jest krajobraz kulturowy
(w odróżnieniu od krajobrazu naturalnego)

RKP_K1_W04

esej

RKP_K1_U05

esej

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować krajobraz jako zjawisko
znaczące i kulturowe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej reﬂeksji na temat roli
krajobrazu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Ogólna teoria znaku - znaki werbalne i wizualne. Obecność znaków - znak w
kontekście kultury. Podstawowe narzędzia analizy: znak, reprezentacja,
odniesienie, znaczenie (denotacja, konotacja).
1.

Studia nad przestrzenią (spacial studies). Przestrzeń jako obiekt analizy
semiotycznej i antropologicznej. Mapa jako symboliczna reprezentacja przestrzeni
(granice, krajobraz). Mapa mentalna (geograﬁa wyobrażona): podział na regiony w
Europie.

W1, W2, U1, K1

2.

Krajobraz naturalny/krajobraz zorganizowany. Biosfera/semiosfera. Narzędzia do
semiotycznej analizy krajobrazu zorganizowanego. Narzędzia do semiotycznej
analizy krajobrazu naturalnego (natura jako nośnik znaczeń kulturowych).

W1, W2, U1, K1

3.

Miasto jak kosmos znaczeń - architektura, organizacja przestrzeni, nazwy w
przestrzeni miejskiej (linguistic/semiotic landscape), miejsca publiczne. Funkcje
symboliczne i kulturotwórcze przestrzeni.

W1, W2, U1, K1

4.

Przestrzeń jako nośnik pamięci

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej na wybrany temat - po konsultacji z prowadzącym (w języku polskim
lub angielskim)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Konieczna znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a195927a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat wybranych zjawisk w popkulturze ukraińskiej.

C2

Zapoznanie z teoriami rozumienia i metodami analizy kultury popularnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studenci znają i rozumieją wybrane zagadnienia
z zakresu ukraińskiej popkultury, jak również
podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury popularnej.

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_U05

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci potraﬁą dyskutować na temat zagadnień
związanych z ukraińską popkulturą oraz stosować
merytoryczną argumentację z wykorzystaniem
poglądów innych autorów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci są gotowi do rozwijania wiedzy na temat
popkultury, a także do uczestnictwa w ukraińskim
życiu kulturalnym z wykorzystaniem środków
masowego przekazu, głównie mediów internetowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

temat konwersatorium: Ukraińska popkultura.

1.

Sylabusy

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia z ukraińskiej popkultury XX w. –
pocz. XXI w. z obszaru kina, literatury, sztuk wizualnych, muzyki, mody,
happeningu, street artu etc.
W jego ramach zostaną omówione ważne w kontekście ukraińskim pojęcia i teorie
dotyczące kultury popularnej oraz jej relacji z kulturą masową. Na wybranych
przykładach będą analizowane związki popkultury z ukraińskim dyskursem
emancypacyjnym i subwersyjnym, post- i neokolonialnym, genderowym i
narodowym.
Ponadto w polu zainteresowań znajdą się m.in. zjawiska karnawalizacji,
postradzieckiego kiczu, kampu i queeru.

W1, U1, K1

79 / 149

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) regularne uczestnictwo, 2) aktywność, 3) systematyczna lektura
tekstów obowiązkowych, 4) zaliczenie kolokwium pisemnego. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: 1) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, 2) kolejne
zaliczenie na ocenę nieobecności muszą być usprawiedliwione, 3) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na konsultacjach,
4) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie ponadwymiarowych
nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z niezaliczeniem
konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a195df5cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zapożyczeniami i paralelami słowackimi, węgierskimi i rumuńskimi w słownictwie
ukraińskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie cechy języków regionu
karpackiego, kompleksową naturę języka, jego
złożoność i historyczną zmienność.

RKP_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, użytkować
informacje, pozyskiwać dane językowe i kulturowe
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

RKP_K1_U02

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
ochrony dziedzictwa językowego, kulturowego
i religijnego w jego różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

wykonanie ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Temat konweratorium: Zapożyczenia i paralele słowackie, węgierskie i rumuńskie
w słownictwie ukraińskim.

W1, U1, K1

Wpływy obce obecne w ukraińskim języku literackim.
2.

Dialekty południowo-zachodnie języka ukraińskiego i ich leksyka.

W1, U1, K1

3.

Karpacko-bałkańskie paralele.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie kolokwiów pisemnych (każde kolokwium można poprawiać 2
razy), w zależności od osiągniętego wyniku procentowego student
otrzymuje następującą ocenę: 60% do 65% dst 66% do 74% plus dst 75%
zaliczenie na ocenę
do 82% db 83% do 90 % plus db 91% do 100% bdb; aktywność na
zajęciach; przygotowanie zadań domowych; frekwencja (maksymalnie 4
nieobecności nieusprawiedliwione)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a196359ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie umiejętności dostrzegania oraz rozumienia różnic kulturowych. Kształtowanie postawy relatywizmu
kulturowego.

C2

Zapoznanie słuchaczy z leksyką i frazeologią związaną z tematyką kulinarną i biesiadną oraz ze zwyczajami
i tradycjami dotyczącymi omawianej problematyki, a także ze związanymi z nią charakterystycznymi tekstami
kultury.

C3

Badanie mechanizmów ludzkiego poznawania i oceniania na podstawie analizy elementów języka określających
pożywienie i związane z nim czynności podejmowane przez człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawową terminologię
specjalistyczną; zna leksykę i frazeologię ukraińską
związaną z tematyką kulinarną oraz tradycje związane
z ukraińską kulturą biesiadną; zna możliwości
praktycznego zastosowania swej wiedzy z zakresu
komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej.

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Student jest przygotowany do podejmowania działań
na rzecz popularyzacji ukraińskiego dziedzictwa
RKP_K1_K01,
kulturowego oraz współorganizowania działań na rzecz
RKP_K1_K02
dialogu polsko-ukraińskiego i integracji środowisk
ukraińskich w Polsce.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać i użytkować potrzebne
informacje związane z tematyką zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

pozyskanie danych

10

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Temat konwersatorium: Ukraina od kuchni. Problematyka kulinarna i biesiadna w
komunikacji językowej i międzykulturowej
1.

Podstawowe problemy komunikacji międzykulturowej: różnice językowe;
odczytywanie znaków pozajęzykowych; stereotypy; sądy wartościujące, które
mogą powodować nietrafne rozumienie przekazu.
Analiza leksyki i frazeologii związanej z tematyką zajęć: tradycyjne i
charakterystyczne potrawy kuchni ukraińskiej; frazeologia kulinarna i biesiadna w
językowym obrazie świata ukraińskiej (i polskiej) kultury narodowej;
przedstawienie wybranych elementów omawianego materiału językowego w
ujęciu kognitywnym.

2.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwionenieo
zaliczenie na ocenę obecności). By otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą student musi
przygotować prezentację lub napisać pracę zaliczeniową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Temat konwersatorium: Ukraina od kuchni. Problematyka kulinarna i biesiadna w komunikacji językowej i międzykulturowej
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a19680f6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi artefaktami współczesnego krajobrazu
kulturowego Krakowa, powiązanymi z kulturą ukraińską i jej historią.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień kultury ukraińskiej, jej historii i kontekstów
polskoukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu historii
i współczesnej kultury Ukrainy zdobytej podczas
konwersatorium.

RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_U05

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów autorów analizowanych
w ramach konwersatorium tekstów oraz
porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
analizowanych na zajęciach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania zdobytej w ramach
konwersatorium wiedzy, jak i doskonalenia nabytych
umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka konwersatorium: Ukraiński Kraków
1. Idol ze Zbrucza, albo o „źle” ochrzczonych Słowianach. Warsztaty: Muzeum
Etnograﬁczne w Krakowie.
2. Księgi rękopiśmienne Rusi – Ewangeliarz Ławryszewski. Warsztaty: Muzeum
Czartoryskich.
3. Jurij Kotermak – Georgius Drohobicz – rektor Uniwersytetu Bolońskiego,
profesor Akademii Krakowskiej.
4. Kasjan Sakowicz - działacz cerkiewny, teolog, pisarz polemista.
5. Mity Szczerbca i świat ikon Katedry Wawelskiej (Kaplica Świętokrzyska).
Warsztaty: Muzeum na Wawelu, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
6. Szwajpolt Fiol – drukarnia pism cyrylickich w Krakowie.
7. "Nieuczynione ręką ludzką" – świat ikon. Warsztaty: Muzeum Biskupa Erazma
Ciołka.
8. "Lach serdeczny – Jan Matejko a Rusini". Warsztaty: Cerkiew Podwyższenia
Krzyża Świętego w Krakowie.
9. Wernyhora – mistyﬁkacje, mity, przepowiednie. Warsztaty: Galeria Sztuki
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
10. Bojan (Krakowskie Planty) – Bohdan Zalewski. Szkoła ukraińska polskiego
romantyzmu.
11. "Nietoperz w świątyni". O Jerzym Nowosielskim i jego sztuce. Warsztaty:
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie.
12. Ukraińska kultura ludowa. Warsztaty: Muzeum Etnograﬁczne w Krakowie.
13. Ruskie koło: B. Łepki, W. Stefanyk.
14. Kraków w pracach Leona Getza.
15. Ukraińscy artyści Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (M. Bojczuk, O.
Nowakiwski. M. Żuk, I. Trusz, M. Kasperowycz, M. Buraczek).
16. Roman Szeptycki – krakowskie historie.
17. Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego w Krakowie „Wschód-Zachód”.
18. Mykoła/Mikołaj Zyblikiewicz – gente Ruthenus, natione Polonus.
19. „…ale razem z naszymi umarłymi”. Warsztaty: Cmentarz Rakowicki.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura analizowanych
tekstów. 3. Zaliczenie końcowe (pisemne).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Tematyka konwersatorium: Ukraiński Kraków
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne V
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a196d263d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami i sposobami koegzystencji głównych religii funkcjonujących na
ziemiach polskich począwszy od średniowiecza oraz ich roli i znaczenia w historii i kulturze Polski nowożytnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę religii w dziejach i kulturze Polski

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

rolę rożnych wyznań i kościołów w dziejach Polski

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

faktograﬁę dotyczącą obecności idei religijnych
w dziejach i kulturze Polski

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych dotyczące dziejów religii na ziemiach
polskich

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi
zachodzącymi na ziemiach polskich

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U05

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka konwersatorium: Religie Polski
Kurs przedstawia w sposób syntetyczny dzieje i metody koegzystencji
koegzystencji głównych religii funkcjonujących na ziemiach polskich począwszy od
średniowiecza oraz ich roli i znaczenia w historii i kulturze Polski nowożytnej.
Kościół katolicki w czasach średniowiecza. Reformacja w Polsce, ze szczególnym
W1, W2, W3, U1, U2, K1
uwzględnieniem polskiego antytrynitaryzmu. Prawosławie w Koronie i na Litwie
przed 1596 r. Unia brzeska, rozwój oraz ewolucja Kościoła unickiego na ziemiach
polskich. Współzawodnictwo prawosławia i unii w I RP. Sarmatyzacja polskiego
katolicyzmu. Kościół ormiański, staroobrzędowcy, karaimizm, islam, judaizm w
Polsce do czasów współczesnych. Kościół i katolicyzm w okresie zaborów.
Mariawityzm i Kościół polskokatolicki. Przegląd współcześnie zarejestrowanych
Kościołów i związków wyznaniowych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Tematyka konwersatorium: Religie Polski
Brak wymogów wstępnych

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne VI
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a19729480.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką tabu językowego, jako jednego z aspektów szerszego, ogólnego pojęcia.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu przyczyn i skutków oddziaływania zakazu tabuistycznego w różnych odmianach
języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie możliwe skutki oddziaływania
zakazu językowego w różnych odmianach i na różnych
płaszczyznach języka.

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z problematyką tabu językowego.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zdeﬁniować pojęcie zakazu
językowego i wskazać jego możliwe konsekwencje
na gruncie języka.

RKP_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ rozpoznać skutki oddziaływania tabu
językowego w wybranym tekście.

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U03,
RKP_K1_U05

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy
z zakresu tabu językowego w analizie wybranych
tekstów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza problemu

5

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Tematyka konwersatorium: Tabu językowe - wybrane zagadnienia.
1.

Sylabusy

Pojęcie tabu językowego jako jednego z przejawów ogólnego zjawiska tabu,
etymologia słowa tabu, leksem tabu na gruncie polskim.

W1, W2, U1, U2, K1
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2.

Przyczyny i dziedziny oddziaływania tabu językowego.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Materiał do badań nad tabu językowym.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Metody badania tabu językowego.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Eufemizmy – odpowiedź na tabu językowe.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Tabu w folklorze na przykładzie ludowych pieśni ukraińskich.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Tabu w dialektach.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Zmienność zakazu językowego w czasie i przestrzeni.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Najważniejsi badacze zjawiska tabu językowego

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Nowe obszary oddziaływania tabu językowego.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Frekwencja (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione), 2.
zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach. 3. Zaliczenie pisemnego kolokwium
semestralnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Tematyka konwersatorium: Tabu językowe - wybrane zagadnienia
Brak wymogów wstępnych.

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne VII
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a197748ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat deﬁniowania i recepcji śmierci jako konsekwencji grzechu człowieka
w średniowiecznej kulturze bizantyńsko-słowiańskiej (prawosławnej) w ujęciu konfrontatywnym
ze średniowiecznym modelem kultury łacińskiej (rzymskokatolickiej). Przekazanie wiedzy na temat starożytnych
i średniowiecznych wyobrażeń na temat losów ciała i duszy człowieka po śmierci oraz przewidywanych wydarzeń
czasów ostatecznych.

C2

Wykształcenie umiejętności w zakresie odczytywania tekstów i kodów kultury (zwłaszcza literatury
hagiograﬁcznej, funeralnej i eschatologicznej) właściwych dla obszarów chrześcijaństwa wschodniego
i zachodniego oraz dostrzegania różnic dogmatycznych i obrzędowych obu tych sfer kultury.

C3

Uświadomienie znaczenia średniowiecznego dziedzictwa literackiego i kultury duchowej Słowian dla rozumienia
fundamentów tożsamości etniczno-religijnej i narodowościowej współczesnych narodów słowiańskich.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w badaniach mediewistycznych w dyscyplinach
kierunku ﬁlologia słowiańska, zna i rozumie specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną kierunku ﬁlologia
słowiańska oraz jego powiązania z innymi
dyscyplinami w dziedzinie nauk humanistycznych.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii
piśmiennictwa i kultury religijnej obszarów Slavia
Orthodoxa i Slavia Romana; zna i rozumie metody
analizy i interpretacji różnego typu tekstów, przede
wszystkim tekstów literackich.

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

ma wiedzę z zakresu mediewistyki slawistycznej; zna
i rozumie rolę nauk humanistycznych w wyjaśnianiu
problemów współczesnej cywilizacji.

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

samodzielnie wyszukiwać, oceniać, krytycznie
analizować i syntetyzować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne; posiada
umiejętność merytorycznego argumentowania,
z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz
formułowania wniosków.

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego;
posiada niezbędne podstawy do samodzielnego
planowania i realizowania własnego uczenia się
na dalszych etapach studiów slawistycznych.

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U05

zaliczenie na ocenę

K1

rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych oraz konieczność zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności w ich
rozwiązaniu.

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
Słowiańszczyzny w jego różnorodności oraz rozumie
konieczność starań o jego zachowanie.

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

ma świadomość tradycji slawistyki oraz jest
przygotowany do odpowiedzialnego, zgodnego
z zasadami etyki pełnienia ról zawodowych.

RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Tematyka konwersatorium: Człowiek w kulturze słowiańskiego średniowiecza.
Śmierć i eschatologia

1.

Problematyka śmierci oraz późniejszych losów ciała i duszy człowieka w ujęciu
prawosławnej tradycji bizantyńsko-słowiańskiej z uwzględnieniem kontekstu
zachodnioeuropejskiej średniowiecznej tradycji łacińskiej. Nieuchronność śmierci i
przejścia do innego wymiaru bytu pośmiertnego; problem lęku egzystencjalnego i
eschatologicznej niepewności; chrześcijańskie wzorce pozytywne (święci) i
negatywne (heretycy, grzesznicy) oraz modele umierania w literaturze i sztuce.
Stan świadomości i wyobrażeń dawnych Słowian na temat śmierci i martwego
ciała, jaki wynika z lektury i analizy tekstów kultury. Wykłady problemowe
obrazują zagadnienie w oparciu o następujące tematy:
1. Śmierć i wieczność w wyobrażeniach starożytnego świata helleńskiego.
2. Judeo-chrześcijańska koncepcja śmierci i eschatologii.
3. Teologiczne i psychologiczne aspekty śmierci i życia wiecznego.
4. Problematyka śmierci i zmartwychwstania w nauczaniu Ojców Kościoła.
5. Śmierć męczenników.
6. Misterium śmierci świętych Pańskich.
7. Ciała święte i ciała skalane.
8. Chrześcijański obrządek pogrzebowy i pamięć o zmarłych.
9. Ciało bez duszy – nieokreślony stan dusz po śmierci.
10. Prawosławna eschatologia vs rzymskokatolicka eschatologia.
11. Literacki obraz śmierci i jej następstw.
12. Ruska homiletyka funeralna XV-XVIII w.
13. Śmierć i eschatologia w ikonograﬁi.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena bieżącego
przygotowania do zajęć (znajomość zadanych tekstów, udział w dyskusji)
zaliczenie na ocenę oraz pozytywna ocena pisemnego kolokwium zaliczeniowego
obejmującego materiał omówiony w czasie trwania zajęć oraz wskazaną
przez prowadzącego literaturę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Tematyka konwersatorium: Człowiek w kulturze słowiańskiego średniowiecza. Śmierć i eschatologia
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne VIII
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a197c02b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest uzupełnienie religioznawczej wiedzy i umiejętności uczestników poprzez zademonstrowanie
możliwości rekonstrukcyjnych analiz religioznawczych. Dokonane to zostanie poprzez prezentację różnych
sposobów odczytania niepełnych danych źródłowych historycznych i archeologicznych dotyczących religii Słowian
z użyciem klucza komparatystycznego, interpretacji semiotyczno-fenomenologicznej oraz uwzględnienie struktur
długiego trwania. Uczestnicy uzyskają znajomość słowiańskiego modelu świata, istotną także dla zrozumienia
obecnego kształtu religii w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

100 / 149

W1

ulokowanie religii Słowian w kontekście zjawisk
religijnych badanych przez religioznawstwo

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawową faktograﬁę dotyczącą zjawisk religijnych
w świecie słowiańskim

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

zna w stopniu podstawowym zróżnicowanie idei
i praktyk religijnych

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

zna i zna i potraﬁ wyprowadzić wspólne cechy
symboliki i aktywności religijnej Słowian

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

zna i potraﬁ interpretować wybrane mity i rytuały

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje na temat kultury, historii
i zjawisk oraz procesów społecznych ze źródeł
pisanych i elektronicznych

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie stosuje poznaną terminologię dotyczącą
badań antropologicznych, semiotycznych
i hisotrycznych religii Słowian

RKP_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

wykrywać zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturowymi

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U03,
RKP_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

dobierać strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

RKP_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest świadom/a wpływu kultur tradycyjnych na kulturę
uniwersalną

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Tematyka konwersatorium: Religia Słowian - wprowadzenie
1. Krótka charakterystyka problemów związanych z rekonstrukcją
przedchrześcijańskiej religii Słowian.
2. Problem etnogenezy Słowian;
3. Próba rekonstrukcji mitu kosmogonicznego;
4. Dualizm” słowiański i jego interpretacje;
5. Kosmologia jako rozwinięcie procesu kosmogonicznego;
6. sanktuaria słowiańskie w świetle modelu świata;
7. Osobowe siły sakralne: główne bóstwa (Perun, Wołos, Swarog, Świętowit,
Swarożyc) i interpretacje panteonu, demonologia ludowa;
8. Główne formy zachowań obrzędowych i problem kalendarza sakralnego;
9. Antropologia słowiańska, teoria duszy i zaświatów;
10. Problematyczność mitologii słowiańskiej w kontekście epiki heroicznej.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę zaliczenie na postawie obecności i aktywności, 2/
zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Tematyka konwersatorium: Religia Słowian - wprowadzenie
Brak wymogów wstępnych

Sylabusy
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Konwersatorium monograﬁczne IX
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.13C0.6037a19816ﬀ8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie w zagadnienia współczesnego islamu poprzez omówienie i charakterystykę
procesów dyferencjacji oraz globalizacji idei muzułmańskich, zróżnicowania kulturowego i społecznego świata
muzułmańskiego oraz dystrybucji geograﬁcznej muzułmanów w świecie.

C2

Prezentowany kurs ma celu ukazanie napięć konﬂiktów, negocjaji rodzących się na styku tego, co w islamie
lokalne i uwarunkowane kulturowo (religia przeżywana) a globalnymi wyzwaniami i uniwersalistycznymi
roszczeniami islamu, do których odwołują się organizacje ponadnarodowe (fundamentalistyczne, pomocowe),
bądź współczesne państwa muzułmańskie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podziały w obrębie islamu oraz
zróżnicowanie kulturowe, polityczne, geograﬁczne
współczesnego islamu

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W02,
RKP_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie procesy warunkujące rozwój
i dystrybucję idei muzułmańskich we współczesnym
świecie

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W04,
RKP_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się terminologią z zakresu
treści związanych z islamem współczesny

RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ samodzielnie wyszukiwać materiały,
analizować dokumenty, krytycznie oceniać procesy
związane z islamem współczesnym

RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość znacznie społecznego
i kulturowego islamu i potraﬁ kompetentnie
wypowiadać w zakresie współczesnego islamu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Islam globalny, islam lokalny: zróżnicowanie etniczne, kulturowe, geograﬁczne
islamu we współczesnym świecie.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Nowoczesność i islam. Reformatorzy świata muzułmańskiego i idea globalnej
wspólnoty muzułmańskiej (koniec XIX początek XX wieku).

W1, W2, U2, K1

3.

Historia, tradycja, islam. Doświadczenie kolonializmu (zależności) w kontekście
procesów redeﬁniowania islamu oraz tworzenia ponadregionalnych organizacji
muzułmańskich (I połowa XX wieku).

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Autorytet i władza w islamie. Powstanie, rozwój oraz aktywność państw
muzułmańskich (II połowa XX wieku – XXI wiek).

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Idee świeckie, kontestacja i bunt: procesy sekularyzacji oraz laicyzacji w
społeczeństwach muzułmańskich.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Konkurujące wizje odnowy świata muzułmańskiego: fundamentalizm, ekstremizm
i globalny dżihad.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Przemiany demograﬁczne w świecie muzułmańskim: zmiana modelu rodziny,
redeﬁniowanie pozycji kobiet w islamie.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Teologia feministyczna w islamie.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Migracje muzułmanów: negocjowanie wartości muzułmańskich w diasporach.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Imperatywy pomocy: współpraca i kooperacja muzułmanów w kontekście
kryzysów humanitarnych.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Islam i ekologia

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Codzienność muzułmanów. Kultura konsumpcyjna, kultura popularna.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Media w świecie muzułmańskim.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Islam on-line. Wirtualne społeczności muzułmanów.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione
nieobecności), przygotowanie analizy na jeden z
omawianych na zajęciach tematów, pozytywnie zdany
pisemny test zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Lektorat języka łemkowskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1C0.6037a19861a0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowych informacji o języku łemkowskim

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw gramatyki języka łemkowskiego i ortograﬁi

C3

Zapoznanie studentów ze słownictwem łemkowskim na poziomie podstawowym

C4

Uświadomienie studentom problemów języka łemkowskiego jako języka mniejszościowego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

język łemkowski na poziomie początkującym – jego
strukturę, specyﬁkę, pograniczny charakter

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studenta w trakcie zajęć

W2

rolę języka łemkowskiego i jego związek z innymi
sferami życia Łemków

RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studenta w trakcie zajęć

RKP_K1_U01,
RKP_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studenta w trakcie zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pisać i czytać ze zrozumieniem, tworzyć wypowiedzi,
teksty pisemne w języku łemkowskim, dyskutować
na tematy omawiane na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetentnego komunikowania się
w rusińskojęzycznych społecznościach

RKP_K1_K02

obserwacja i ocena
studenta w trakcie zajęć

K2

angażowania się w działania, które mają na celu
zachowanie i rewitalizację języka i kultury łemkowskiej
i rozwój dialogu międzykulturowego

RKP_K1_K01

obserwacja i ocena
studenta w trakcie zajęć

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

9

wykonanie ćwiczeń

25

Przygotowanie prac pisemnych

5

Przygotowanie do sprawdzianów

20

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

9

wykonanie ćwiczeń

25

Przygotowanie prac pisemnych

5

Przygotowanie do sprawdzianów

20

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Program kursu obejmuje:
Semestr I
– zagadnienia tematyczne z elementami tradycji i kultury łemkowskiej:
1. język łemkowski w kontekście kultury i życia społecznego
2. poznajemy się: przywitanie, przedstawianie się, pozdrowienia, pożegnanie
3. człowiek: rodzina, znajomi, pochodzenie, język
4. wygląd zewnętrzny, odzież, tradycyjny łemkowski strój
5. godziny, dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda
6. przyroda: zwierzęta i rośliny
7. mieszkanie i otoczenie, wieś i miasto, Łemkowyna
8. szkoła i nauka, czas wolny
9. artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, tradycyjna kuchnia łemkowska
10. tradycje i święta, wierzenia i przesądy
– zagadnienia gramatyczne:
1. fonetyka, ortograﬁa i ortoepia: alfabet, wymowa, zasady ortograﬁczne
2. morfologia i składnia: odmiana rzeczownika, odmiana przymiotnika, odmiana
zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, koniugacja czasowników,
liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, przysłówki, zdania proste

1.

W1, W2, U1, K1, K2

Semestr II
– zagadnienia tematyczne z elementami tradycji i kultury łemkowskiej:
1. kierunki i geograﬁa
2. podróże, środki transportu
3. cechy charakteru
4. praca i zawody, tradycyjne zajęcia Łemków
5. rozrywka, sport
6. restauracja, sklep, kino, teatr
7. zdrowie i wizyta u lekarza
8. sprawy urzędowe
9. tradycje i święta łemkowskie
– zagadnienia gramatyczne:
morfologia i składnia: stopniowanie przysłówków, stopniowanie przymiotników,
aspekt czasownika, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik, zdania złożone

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, obserwacja i
ocena studenta w trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: aktywny udział w
zajęciach, wywiązanie się z prac domowych, pozytywna
ocena z prac kontrolnych oraz kolokwium zaliczeniowego,
obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności).

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia

Sylabusy
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przedmiotowe, konsultacje, inscenizacja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, obserwacja i
ocena studenta w trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: aktywny udział w
zajęciach, wywiązanie się z prac domowych, pozytywna
ocena z prac kontrolnych oraz kolokwium zaliczeniowego,
obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w każdym semestrze.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym.

Sylabusy
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Kultury rusińskie w Karpatach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.180.6037a1998fb4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kulturami rusińskimi, które rozwijały się lub rozwijają na terenie Karpat

C2

Uświadomienie studentom bogactwa kulturowego oraz wartości rusińskiego dziedzictwa kulturowego
w Karpatach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

111 / 149

W1

specyﬁkę kultur rusińskich, które rozwijały się lub
rozwijają na terenie Karpat

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze oraz analizować, interpretować teksty
dotyczące kultur rusińskich w Karpatach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

angażowania się w działania, które mają na celu
ochronę rusińskiego dziedzictwa kulturowego
i wsparcie życia kulturalnego Rusinów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka kultur rusińskich, które rozwijają się lub rozwijały na terenie
Karpat: Rusini z Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii, Węgier, Serbii i Chorwacji;
materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Rusinów w Karpatach,
zróżnicowanie językowe, współczesna działalność społeczno-kulturalna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywny
udział w zajęciach і przygotowanie prezentacji.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy

113 / 149

Kultury Karpat rumuńskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.180.6037a199db584.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kulturą i folklorem rumuńskiego obszaru Karpat w ujęciu geograﬁcznym, etnicznym
i językowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma podstawową wiedzę z zakresu geograﬁi,
folkloru i kultury rumuńskiego regionu Karpat.

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie przygotować i przedstawić w języku
polskim wystąpienie ustne na wybrany temat
dotyczący rumuńskiego regionu Karpat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

RKP_K1_U01,
RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje z dziedziny
geograﬁi, folkloru i kulturoznawstwa, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

docenić znaczenie turystyki kulturalnej dla
współczesnego społeczeństwa; kieruje się zasadą
tolerancji wobec odmienności kulturowej

RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w życiu kulturalnym, wykorzystując
swoją wiedzę na temat rumuńskiego regionu Karpat
i działając na rzecz dialogu międzykulturowego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- geograﬁa ﬁzyczna rumuńskich Karpat - zarys;
- podział regionalny (geograﬁczny, kulturowy i historyczny) Rumunii z
uwzględnieniem obszaru karpackiego;
- dziedzictwo naturalne (parki narodowe, obszary Natura 2000);
- kultura materialna poszczególnych rumuńskich regionów karpackich;

1.

W1, U1, U2, U3, K1

- współczesne tradycje rumuńskich ziem górskich;
- folklor rumuński w karpackiej przestrzeni kulturowej;
- potencjał turystyczny obszaru karpackiego;
- kierunki rozwoju turystyki kulturalnej w Rumunii

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja, egzamin pisemny
/ ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocenianie ciągłe na podstawie aktywności w trakcie zajęć
konwersatoryjnych, dopuszczalne dwie nieobecności w ciągu
semestru, ocena końcowa uwzględnia ocenę otrzymaną z
przygotowanej prezentacji multimedialnej (obejmująca
przekaz merytoryczny)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Religia i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.180.6037a19a331e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie uczestników kursu z dyskursem akademickim dotyczącym roli religii w procesach kulturotwórczych
i transformacji kulturowej. Uważliwienie uczestników na obecność wyobrażeń, symboli i narracji religijnych
w poszczególnych dziedzinach kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Rozumie relacje pomiędzy religią i kulturą i jej
poszczególnymi dziedzinami

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W02,
RKP_K1_W03

prezentacja

W2

Ma pogłębioną wiedzę i rozumie metodologie badania
relacji między religią a kulturą

RKP_K1_W04,
RKP_K1_W05,
RKP_K1_W06,
RKP_K1_W07

prezentacja

RKP_K1_U01,
RKP_K1_U02,
RKP_K1_U03,
RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

prezentacja

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
zdolności krytycznego myślenia w obszarze
kulturowych badań nad religią.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do podjęcia kompetentnej dyskusji nad
relacjami pomiędzy religią a kulturą.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

70

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura i kultury - deﬁnicje i podejścia teoretyczne

W1, W2, U1, K1

2.

Religia jako część kultury - deﬁnicje i podejścia teoretyczne

W1, W2, U1, K1

3.

Religia jako czynniki stymulujący zmiany kulturowe

W1, W2, U1, K1

4.

Religia w kulturach tradycyjnych

W1, W2, U1, K1

5.

Religia i kultura piśmienna

W1, W2, U1, K1

6.

(Czy może istnieć) kultura bez religii

W1, W2, U1, K1

7.

Mit, narracja i kultura

W1, W2, U1, K1

8.

Religia i literatura

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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9.

Religia i taniec

W1, W2, U1, K1

10.

Religia i muzyka

W1, W2, U1, K1

11.

Religia i przestrzeń miejska

W1, W2, U1, K1

12.

Religia i kultura popularna

W1, W2, U1, K1

13.

Religia i sztuka

W1, W2, U1, K1

14.

Religia i nauka

W1, W2, U1, K1

15.

Religia i medycyna

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach; przedstawienie prezentacji zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie (umożliwiająca lekturę krótkich
anglojęzycznych tekstów naukowych, dyskusję na ich temat oraz napisanie krótkiego eseju).

Sylabusy
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Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Polska - opcja I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.180.6037a19ac8554.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami badań terenowych w badaniach nad religiami i kulturami Karpat,
umożliwienie zebrania materiału badawczego podczas obozu naukowego oraz opracowanie pozyskanych danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe metody badań terenowych
i sposoby opracowania zebranego materiału, a także
terminologię badań religioznawczych.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ pozyskiwać dane za pomocą metod
badań terenowych, a także potraﬁ je analizować.

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego i religijnego w jego
różnorodności

RKP_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym w różnych jego formach,
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Student jest gotów do kierowania się etyką zawodową.

RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz

60

analiza i przygotowanie danych

30

pozyskanie danych

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody jakościowe w badaniach nad kulturą i religią – wprowadzenie
metodologiczne.

W1

2.

Zagadnienia etyczne związane z badaniami terenowymi.

W1, K1, K2, K3

3.

Rodzaje wywiadów i problemy z ich przeprowadzaniem w badaniach nad kulturą i
religią. Wybór miejsca badań jako kluczowy element strategii dla prowadzonych
badań.

W1, K1, K2, K3

4.

Techniki pracy w terenie. Badania obserwacyjne i rodzaje wywiadów.

W1, U1, K3

5.

Planowanie badań.

W1, K1, K2, K3

6.

Badania terenowe.

W1, U1, K1, K2, K3

7.

Transkrypcja wywiadów i ich analiza; analiza zawartości notatek z obserwacji.

W1, U1, K3

8.

Omówienie wyników badań terenowych.

W1, U1, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

udział w zajęciach, udział w obozie, przygotowanie i przeprowadzenie
zaliczenie na ocenę własnych badań terenowych, przedstawienie transkrypcji wywiadów i
notatek z badań, raport z badań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Polska - opcja II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.180.6037a19b1eda0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami badań terenowych w badaniach nad religiami i kulturami Karpat,
umożliwienie zebrania materiału badawczego podczas obozu naukowego oraz opracowanie pozyskanych danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe metody badań terenowych
i sposoby opracowania zebranego materiału.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ pozyskiwać dane za pomocą metod
badań terenowych, a także potraﬁ je analizować.

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego i religijnego w jego
różnorodności

RKP_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym w różnych jego formach,
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

jest gotów do kierowania się etyką zawodową.

RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz

60

analiza i przygotowanie danych

30

pozyskanie danych

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody jakościowe w badaniach nad kulturą i religią – wprowadzenie
metodologiczne.

W1

2.

Zagadnienia etyczne związane z badaniami terenowymi.

W1, K1, K2, K3

3.

Rodzaje wywiadów i problemy z ich przeprowadzaniem w badaniach nad kulturą i
religią. Wybór miejsca badań jako kluczowy element strategii dla prowadzonych
badań.

W1, K1, K2, K3

4.

Techniki pracy w terenie. Badania obserwacyjne i rodzaje wywiadów.

W1, U1, K3

5.

Planowanie badań.

W1, K1, K2, K3

6.

Badania terenowe.

W1, U1, K1, K2, K3

7.

Transkrypcja wywiadów i ich analiza; analiza zawartości notatek z obserwacji.

W1, U1, K3

Sylabusy
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8.

Omówienie wyników badań terenowych.

W1, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

udział w zajęciach, udział w obozie, przygotowanie i przeprowadzenie
zaliczenie na ocenę własnych badań terenowych, przedstawienie transkrypcji wywiadów i
notatek z badań, raport z badań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Karpackie konwersatorium literackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1100.6037a19ca89c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom podstawowych informacji na temat literatur regionu karpackiego.

C2

Zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami i motywami charakterystycznymi dla literatur regionu
karpackiego.

C3

Kształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich w oparciu o kontekst kulturowy i społeczną rolę, jaką
odgrywa literatura.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę literatur regionu karpackiego

RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę, esej

W2

wybrane zjawiska i motywy charakterystyczne dla
literatur regionu karpackiego

RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę, esej

W3

znaczenie literatury dla rozwoju języków, ich form
literackich, standardowego kształtu, symbolicznych
wartości wspólnotowych, wyznaczania stereotypów
i wyobrażeń łączących członków wspólnoty językowej

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę, esej

RKP_K1_U03

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

powiązać wiedzę z zakresu kultur i języków regionu
karpackiego z motywami i zjawiskami
charakterystycznymi dla literatur tego regionu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny własnej wiedzy oraz odbieranych
treści

RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej

K2

dostrzegania wartości humanistycznych
w poznawanych treściach symbolicznych zawartych
w literaturach regionu karpackiego, docenienia
i propagowania ich znaczenia dla dialogu
międzykulturowego

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wpływ literatury na kształtowanie się języków, kultur i tożsamości narodów i
etnosów regionu karpackiego

W3, U1, K2

2.

Podstawowa charakterystyka specyﬁki literatur regionu karpackiego

W1, U1, K2

3.

Analiza i interpretacja podstawowych zjawisk i motywów charakterystycznych dla
literatur regionu karpackiego

W2, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkami zaliczenia przedmiotu są: 1/ obecność na zajęciach dopuszczale są dwie nieobecności, każdą dotatkową nieobecność
student/ka musi odrobić na konsultacjach; 2/ przygotowanie i
zaliczenie na ocenę, esej
aktywność na zajęciach; 3/ przygotowanie eseju dotyczącego
wybranego przez studenta/kę zagadnienia z literatur regionu
karpackiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Religia jako źródło konﬂiktu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1100.6037a19cf33dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The role of religion as a promoter of conﬂict and violence has been discussed intensively since the events of
9/11. The debate is still ongoing and far from ﬁnal conclusions. The course will introduce students to the
discussion on religion and conﬂict from the psychological perspective. Namely it will focus on empirically
informed approaches to understand the way in which religion increases (in)tolerance and hinders intergroup
relations. After completing the course students will be provided with and extensive overview of current
psychological theories and research on religiously motivated conﬂicts. The real-world applicability of the results
will be also discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie w podstawowym zakresie aparat terminologiczny stosowany w obszarze
religijnie motywowanych konﬂiktów

RKP_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia
w zakresie psychologii religii, kwestie miejsca
i znaczenia tej dyscypliny w systemie nauk
humanistycznych, w podstawowym stopniu - jej
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną

RKP_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne

RKP_K1_U02

esej

U2

Absolwent potraﬁ merytorycznie argumentować oraz
formułować wnioski; pod kierunkiem opiekuna
naukowego - formułować i analizować problemy
badawcze w zakresie psychologicznych mechanizmów
konﬂiktów na tle religijnym

RKP_K1_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym w różnych jego formach,
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej

K2

Absolwent jest gotów do kierowania się etyką
zawodową.

RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Religia jako tożsamość społeczna

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Religia i (nie)tolerancja

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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3.

Agresja motywowana religijnie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Rola religii w procesie deradykalizacji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Agresja wobec mniejszości religijnych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, esej

Uczestnictwo w zajęciach (20%), komentarze do tekstów (30%), esej
zaliczeniowy (50%).
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Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Słowacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1100.6037a19d50c96.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych, zebranie przez
studentów materiału badawczego podczas obozu naukowego na Słowacji i opracowanie pozyskanych danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka zna najważniejsze metody badań
terenowych, potrzebną terminologię, sposoby
opracowania zebranego materiału.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka umie pozyskiwać dane językowe
i kulturowe za pomocą metod badań terenowych.

RKP_K1_U02

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/owa do podejmowania działań
na rzecz ochrony dziedzictwa językowego,
kulturowego i religijnego w jego różnorodności;
kierowania się etyką zawodową.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz

60

badania terenowe

30

konsultacje

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje badań i metod badawczych. Narzędzia badawcze (kwestionariusz,
ankieta). Techniki pomocnicze stosowane podczas badaniach (rysunek, fotograﬁa,
ﬁlm). Etyka w badaniach terenowych. Wybór problemu badań, respondentów i
środowiska badań (tematyka przeprowadzanych badań zależy od zainteresowań
studentów (np. etnolingwistyka, pogranicze języka i kultury, tematy historyczne,
kultura materialna, kultura pamięci). Weryﬁkacja informacji uzyskanych podczas
badań terenowych i opracowanie materiałów z badań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, udział w badaniach, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Przeprowadzenie wywiadów w terenie i opracowanie zebranego materiału
zgodnie z przyjętą konwencją zapisu. Przygotowanie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka słowackiego na poziomie komunikatywnym. Obecność na zajęciach oraz wyjazd na obóz naukowy są
obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach.

Sylabusy
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Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym - Ukraina
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1100.6037a19d9b9ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych, zebranie przez
studentów materiału badawczego podczas obozu naukowego na Ukrainie i opracowanie pozyskanych danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze metody badań terenowych, potrzebną
terminologię, sposoby opracowania zebranego
materiału.

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W03,
RKP_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
pozyskiwać dane językowe i kulturowe za pomocą
metod badań terenowych.

U1

RKP_K1_U02

zaliczenie na ocenę

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podejmowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa
językowego, kulturowego i religijnego w jego
różnorodności; kierowania się etyką zawodową.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz

60

badania terenowe

30

konsultacje

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje badań i metod badawczych. Narzędzia badawcze (kwestionariusz,
ankieta). Techniki pomocnicze stosowane podczas badaniach (rysunek, fotograﬁa,
ﬁlm). Etyka w badaniach terenowych. Wybór problemu badań, respondentów i
środowiska badań (tematyka przeprowadzanych badań zależy od zainteresowań
studentów (np. etnolingwistyka, pogranicze języka i kultury, tematy historyczne,
kultura materialna, kultura pamięci). Weryﬁkacja informacji uzyskanych podczas
badań terenowych i opracowanie materiałów z badań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Przeprowadzenie wywiadów w terenie i opracowanie zebranego materiału
zgodnie z przyjętą konwencją zapisu. Przygotowanie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym. Studenci muszą mieć ważne paszporty, ponieważ zajęcia
obejmują obóz naukowy na terytorium Ukrainy. Obecność na zajęciach oraz wyjazd na obóz naukowy są obowiązkowe.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach.

Sylabusy
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Tutorial licencjacki I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1300.6037a19e3e3f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie pracy dyplomowej powiązanej z zainteresowaniami badawczymi studenta i zgromadzonym przez
niego materiałem empirycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

techniki i metody pracy naukowej z materiałem
empirycznym

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W04,
RKP_K1_W07

projekt

RKP_K1_U01,
RKP_K1_U02,
RKP_K1_U05

projekt

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02,
RKP_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować pod opieką promotora pracę dyplomową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotować pod opieką promotora pracę dyplomową

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

15

analiza i przygotowanie danych

50

rozwiązywanie zadań problemowych

50

przygotowanie projektu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

15

poprawa projektu

50

przygotowanie pracy dyplomowej

170

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
235

ECTS
8.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semestr I: Omówienie zainteresowań naukowych studenta; sformułowanie
katalogu zagadnień badawczych możliwych do podjęcia w ramach projektu
dyplomowego; analiza narzędzi badawczych możliwych do zastosowania podczas
realizacji projektu; wybór zagadnienia badawczego do opracowania projektu;
opracowanie bibliograﬁi; wypracowanie koncepcji procesu badawczego;
opracowanie struktury pracy dyplomowej; opracowanie materiału badawczego;
wstęna analiza materiału badawczego z wykorzystaniem docelowych narzędzi
badawczych; wypracowanie planu pracy; omówienie formalnych aspektów pracy
(język pracy, sposoby cytowania, format adresów bibliograﬁcznych).

W1, U1, K1

2.

Semestr II: Zasadnicza analiza materiału badawczego; omówienie wniosków z
zasadniczej analizy materiału badawczego; przedstawienie zasadniczej części
pracy dyplomowej; omówienie i korekta zasadniczej części pracy dyplomowej;
przedstawienie wstępu i zakończenia pracy; omówienie i korekta wstępu i
zakończenia; omówienie i ostateczna korekta całości pracy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
odbywanie regularnych konsultacji z promotorem, realizacja projektu
badawczego w zgodzie z terminarzem indywidualnie uzgodnionym z
promotorem

Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
tutorial

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
odbywanie regularnych konsultacji z promotorem, realizacja projektu
badawczego w zgodzie z terminarzem indywidualnie uzgodnionym z
promotorem
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Tutorial licencjacki II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1300.6037a19e8a8aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie pracy dyplomowej powiązanej z zainteresowaniami badawczymi studenta i zgromadzonym przez
niego materiałem empirycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

techniki i metody pracy naukowej z materiałem
empirycznym

RKP_K1_W01,
RKP_K1_W04,
RKP_K1_W07

projekt

RKP_K1_U01,
RKP_K1_U02,
RKP_K1_U05

projekt

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K02,
RKP_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować pod opieką promotora pracę dyplomową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentacji wyników badań, obrony własnych tez
i wniosków

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

15

analiza i przygotowanie danych

50

rozwiązywanie zadań problemowych

50

przygotowanie projektu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

15

poprawa projektu

50

przygotowanie pracy dyplomowej

170

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
235

ECTS
8.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semestr I: Omówienie zainteresowań naukowych studenta; sformułowanie
katalogu zagadnień badawczych możliwych do podjęcia w ramach projektu
dyplomowego; analiza narzędzi badawczych możliwych do zastosowania podczas
realizacji projektu; wybór zagadnienia badawczego do opracowania projektu;
opracowanie bibliograﬁi; wypracowanie koncepcji procesu badawczego;
opracowanie struktury pracy dyplomowej; opracowanie materiału badawczego;
wstępna analiza materiału badawczego z wykorzystaniem docelowych narzędzi
badawczych; wypracowanie planu pracy; omówienie formalnych aspektów pracy
(język pracy, sposoby cytowania, format adresów bibliograﬁcznych).

W1, U1

2.

Semestr II: Zasadnicza analiza materiału badawczego; omówienie wniosków z
zasadniczej analizy materiału badawczego; przedstawienie zasadniczej części
pracy dyplomowej; omówienie i korekta zasadniczej części pracy dyplomowej;
przedstawienie wstępu i zakończenia pracy; omówienie i korekta wstępu i
zakończenia; omówienie i ostateczna korekta całości pracy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, konsultacje
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
odbywanie regularnych konsultacji z promotorem, realizacja projektu
badawczego w zgodzie z terminarzem indywidualnie uzgodnionym z
promotorem

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, konsultacje
Rodzaj zajęć
tutorial

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
odbywanie regularnych konsultacji z promotorem, realizacja projektu
badawczego w zgodzie z terminarzem indywidualnie uzgodnionym z
promotorem
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Dyskurs karpacki w kulturze współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1200.6037a1a069d83.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom podstawowych informacji na temat dyskursu karpackiego w kulturze współczesnej.

C2

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami i formami odtwarzania/ rekonstruowania/ uaktualniania/
polemizowania z tradycyjnymi kulturami regionu karpackiego poprzez muzykę, sztukę, ﬁlm, literaturę.

C3

Zapoznanie studentów z wybranymi aktywnymi portalami, stronami internetowymi, inicjatywami, instytucjami
związanymi z narodami, etnosami, kulturami, językami regionu karpackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zagadnienia związane z dyskursem
karpackim w kulturze współczesnej

RKP_K1_W03,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

wybrane aspekty i formy współczesnej działalności
społeczno-kulturalnej w obszarze kultur regionów
karpackich

RKP_K1_W02,
RKP_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i interpretować współczesne teksty kultury
w oparciu o specyﬁkę danego regionu karpackiego

RKP_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

wyszukiwać informacje na temat wspóczesnych form
działalności kulturalnej w regionie karpackim,
poddawać je krytycznej ocenie i analizować

RKP_K1_U02,
RKP_K1_U05,
RKP_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetentnego uczestnictwa we współczesnym
dyskursie karpackim

RKP_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

angażowania się w działania, które mają na celu
rozwój współczesnego dialogu międzykulturowego

RKP_K1_K01,
RKP_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka dyskursu karpackiego w kulturze współczesnej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Omówienie współczesnych tekstów kultury i tekstów literackich odnoszących się/
wchodzacych w polemikę z tradycyjnymi kulturami regionu karpackiego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Analiza i interpretacja współczesnych zjawisk kulturowych i literackich
wchodzących w dyskurs karpacki.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia przedmiotu są: 1/ obecność na zajęciach dopuszczale są dwie nieobecności, każdą dotatkową nieobecność
student/ka musi odrobić na konsultacjach; 2/ przygotowanie i
aktywność na zajęciach; 3/ przygotowanie prezentacji dotyczącej
wybranego przez studenta/kę zagadnienia z dyskursów
karpackich w kulturze współczesnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFRKPS.1200.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada ogólną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa
autorskiego), ze szczególnym uwzględnieniem zasad wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych
podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz wykonywania zawodu ﬁlologa, tłumacza, prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły odpowiedzialności
z tytułu naruszenia prawa autorskiego (plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów w ramach dozwolonego
użytku (np. cytat).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
ochrony własności intelektualnej, w tym przede
wszystkim prawa autorskiego na poziomie krajowym
oraz międzynarodowym ( w tym unijnym)
z uwzględnieniem orzecznictwa (dotyczącego
wybranych sporów sądowych mających znaczenie
praktyczne).

RKP_K1_W07

zaliczenie

RKP_K1_U06

zaliczenie

RKP_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować regulacje (i ich
interpretacje) z zakresu prawa autorskiego oraz
klasyﬁkować stany faktyczne z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, np.
w przypadku plagiatu).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zasad prawa
własności intelektualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
e-learning

6

analiza aktów normatywnych

4

analiza orzecznictwa

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne pojęcia prawa własności intelektualnej, typologia praw własności
intelektualnej, sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w
zakresie praw własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w
działalności badawczej, naukowej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność
organizacji, instytucji z zakresu własności intelektualnej; ogólne zasady ochrony
praw własności intelektualnej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad
ochrony poszczególnych kategorii utworów, wyników badań naukowych, prac
studenckich (zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich), podręczników,
skryptów; zasady ochrony tłumaczeń
2) podmiot prawa autorskiego (współautorstwo, określenie kiedy i w jakim
zakresie uczelnia nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez
studentów; utwory pracownicze)
2.

3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich, w tym praw osobistych (ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu)

W1, U1, K1

4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji np. cytat, dozwolony użytek osobisty, użytek szkolny)
5) prawa pokrewne (prawa do pierwszych wydań, wydań krytycznych i
naukowych)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
e-learning

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

etyka

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Filozoﬁa

78%

Nauki biologiczne

5%

Nauki prawne

5%

Historia

5%

Literaturoznawstwo 5%
Językoznawstwo

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Interdyscyplinarne Studia Etyczne II stopnia są przeznaczone dla osób już związanych, lub planujących związać swój rozwój
profesjonalny, z praktyką życia instytucjonalnego, gospodarczego, kulturalnego. Celem jest uzupełnienie nabytych uprzednio
kompetencji w zakresie zarządzania, prawa czy medycyny lub nauk humanistycznych. Modułowa struktura studiów
powoduje, że studenci zapoznają się z konkretnymi problemami etycznymi, przed którymi stoją instytucje naukowe,
administracyjne, społeczne i polityczne. Wspólnie ze studentami takich kierunków jak prawo czy biotechnologia pracują nad
modelami etyki zawodowej. W ten sposób nabywają najważniejszą kompetencję absolwenta studiów (przyszłego specjalisty
ds. etycznych): zdolność do scalania perspektyw ściśle zawowodych oraz ogólnoetycznych, aspektów technicznych i
wymiaru (między-)ludzkiego. Cztery moduły interdyscyplinarne zaplanowano według zasady "od ujęć humanistycznych,
typowych dla etyki i ﬁlozoﬁi, do ujęć praktycznych, związanych z pracą nad żywym i nieżywym ludzkim ciałem", stąd moduły
ułożono w kolejności "Antropologia kulturowa", "Prawo a etyka", "Antropologia medyczna w badanich historycznoarcheologicznych", "Biotechnologia". Literaturoznawczy moduł "Antropologia kulturowa" służy dwóm celom. Jest to po
pierwsze ogólne wprowadzenie do antropologii kulturowej tu w ujęciu literaturoznawczym, a po drugie zapoznanie studentów
z konkretnymi problemami etycznymi związanymi z miejscami pamięci o Żydach i Zagładzie: udział w projekcie
prowadzonym przez dr hab. Romę Sendykę, prof. UJ, zwiedzanie odpowiednich miejsc (wg. obecnych planów Oświęcim),
kontakt z osobami i instytucjami pielęgnującymi pamięć. Moduł "Antropologia kulturowa" koresponduje z badaniami Zakładu
Etyki w zakresie etyki I antropologii ﬁlozoﬁcznej. Badacze z Wydziału Polonistyki zapewniają to, czego Instytut Filozoﬁi nie
może oferować, mianowicie połączenia perspektywy teoretycznej z wymiarem praktycznym (pielęgnowanie pamięci jako
praktyka społeczna prowadzona w konkretnym kontekście instytucjonalnym). Moduł "Prawo a etyka" wprowadza do tematyki
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bioetycznej w ujęciu prawnym. Badania dr hab. Marty Soniewickiej pozwalają na rozszerzenie perspektywy o konkretne
regulacje prawne wraz z ich tłem prawno-teoretycznym. Moduł "Antropologia medyczna w badanich historycznoarcheologicznych" dotyczy etyki badań archeologicznych, w szczególności problematyki szczątków ludzkich. Moduł
"Biotechnologia" opiera się na metodologii badań genetycznych i zapoznaje studentów z etycznym wymiarem aktualnych
możliwości technologicznych w diagnostyce i terapii chorób. Wiąże się to z pracami prowadzonymi w Zakładzie Badań nad
Etyką Zawodową.

Koncepcja kształcenia
Ogólne cele kształcenia na Interdyscyplinarnych Studiach Etycznych II stopnia o proﬁlu ogólnoakademickim nawiązują
wprost do deklaracji zawartych w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet przygotowuje „ludzi dojrzałych do
samodzielnego rozwiązywania problemów, jakie stwarza współczesne życie, zdolnych do dalszego samokształcenia i stałego
rozwoju” (Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, par 1, pkt. 2). Kwestie etyczne stanowią nieusuwalny element współczesnego
życia w całej jego wieloaspektowości, zaś projektowany kierunek ma zapewnić studentom narzędzia pozwalające owe
kwestie uwyraźnić, uszczegółowić, przeanalizować i usystematyzować. Służą temu następujące elementy: (1) Systemowe
ujęcia wiedzy etycznej i antropologicznej połączone z perspektywą historyczno-ﬁlozoﬁczną (semestr I), (2) Praca nad
konkretnymi problemami etycznymi w ramach tutoriali (semestry I i II), (3) Zapoznanie z etycznymi problemami
poszczególnych innych dyscyplin (moduły I-IV), (4) Rozszerzenie perspektyw zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami w
ramach oferty kursów fakultatywnych w Instytucie Filozoﬁi.

Cele kształcenia
(1) Wykorzystanie interdyscyplinarnego potencjału etyki, polegające na umiejętnym rozpoznaniu problemów etycznych w
różnych dyscyplinach naukowych. Typowa sytuacja specjalisty ds. etycznych jest następująca: Posiadając pogłębioną wiedzę
w jednej dyscyplinie (np. zarządzanie lub medycyna) musi ocenić kompleksową problematykę, jaką zajmują się różne
dyscypliny naukowe. Jego metoda nie opiera się nigdy wyłącznie na jednej dyscyplinie, lecz w największej mierze jest
etyczna i jednocześnie umożliwia integralne podejście do coraz to nowych problemów. Zapoznanie się z etycznymi
problemami różnych dyscyplin naukowych jest conditio sine qua non solidnej pracy specjalisty ds. etycznych w perspektywie
integralnej.
(2) Dostrzeganie i rozumienie etycznego aspektu poszczególnych dziedzin życia społecznego
(3) Kontynuacja i/lub uzupełnienie edukacji zarówno absolwenta studiów ﬁlozoﬁcznych, który w życiu zawodowym chce się
związać z konkretną dziedziną życia społecznego, jak i osoby już zajmującej się taką dziedziną, która chce zgłębić etyczne
ramy swojej specjalizacji
(4) Studia adresowane zatem także do kandydatów prowadzących już aktywne życie zawodowe, którzy uświadomili sobie, iż
uzupełnienie edukacji w oferowanym zakresie wpłynie korzystnie na ich rozwój zawodowy.
(5) Celem studiów etycznych nie jest zatem wykształcenie specjalistów ds. etycznych związanych z jedną dyscypliną, np.
tylko z medycyną albo tylko z biotechnologią albo tylko z prawem. Absolwenci mają być przygotowani do samodzielnego
analizowania problemów etycznych związanych z różnymi dyscyplinami jednocześnie. Ich kompetencja dotyczy łączenia
różnych perspektyw na podstawie wiedzy specyﬁcznie etycznej, a nie na podstawie specyﬁcznie medycznej, specyﬁcznie
prawnej czy specyﬁcznie biotechnologicznej. Ten ostatni typ wiedzy musi być dla nich dostępny na tyle, by mogli
zidentyﬁkować problemy etyczne.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Na rynku pracy pojawił się w ostatnich 10-20 latach nowy typ specjalisty, który pomaga ﬁrmom i instytucjom w
rozwiązywaniu problemów etycznych. Dotyczy to np. dopuszczalności stosowania technologii do diagnozowania i leczenia
chorób, traktowania ludzkich szczątków w trakcie badań naukowych, kształtowania relacji między pracownikami w większych
zespołach, konﬂiktów międzykulturowych etc. Specjalista ds. etycznych posiada dwie główne kompetencje. Po pierwsze, zna
etykę jako dyscyplinę naukową wraz z jej podstawami teoretycznymi i dzięki temu potraﬁ analizować problemy etyczne we
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właściwym kontekście metodologicznym. Po drugie, w sposób integralny łączy praktykę różnych dyscyplin, których sam nie
zna na poziomie naukowym, ale rozumie na tyle, by móc współdziałać z ich przedstawicielami przy rozwiązywaniu
problemów etycznych. Jest to specyﬁczny zespół kompetencji, którego nie wytwarzają ani studia etyczne w kluczu
teoretycznym, ani studia poszczególnych dyscyplin, których problemy etyczne będą później wymagać rozwiązania.
Potrzebne są więc studia etyczne o formule integralnej, które przekazują specyﬁczną wiedzę etyczną i jednocześnie
konfrontują przyszłego specjalistę ds. etycznych z konkretnymi problemami wybranych dyscyplin.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Rynek pracy potrzebuje absolwentów studiów interdyscyplinarnych, którzy są przygotowani do pracy na pograniczu
akademickiej etyki i praktyki ekonomicznej, społecznej oraz politycznej. Są to np. eksperci ds. etyki zawodowej, członkowie
komisji etycznych, pracownicy administracji zajmujący się delikatnymi kwestiami społecznymi (osoby niepełnosprawne czy
przewlekle chore, oﬁary mobbingu etc.). Interdyscyplinarne studia o proﬁlu ogólnoakademickim przygotowują absolwentów
do tego, aby samodzielnie rozwijać się w w/w. obszarach.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
(1) Filozoﬁa: ﬁlozoﬁa analityczna, epistemologia, ontologia, historia ﬁlozoﬁi, estetyka, ﬁlozoﬁa społeczna, ﬁlozoﬁa kultury,
badania interdyscyplinarne na pograniczu ﬁlozoﬁi i prawa (2) Kognitywistyka: badania interdyscyplinarne nad procesami
poznawczymi, (3) Etyka: bioetyka, etyka zawodowa, historia etyki, etyka normatywna - szczegółowy wykaz projektów
badawczych z tego zakresu por. "Związek badań naukowych z dydaktyką".

Związek badań naukowych z dydaktyką
Programy i plany studiów ﬁlozoﬁcznych I i II st., kognitywistycznych I i II st. oraz etycznych II st. przewidują prezentowanie
wyników badań naukowych na zajęciach. Studenci II st. uczestniczą w kursach badawczych i warsztatowych, które są ściśle
związane z bieżącą pracą badawczą. Studenci etyki II st. uczestniczą ponadto w interdyscyplinarnych kursach badawczych.
A. Projekty badawcze:
M. Drwięga:
- Józef Tischner- polska ﬁlozoﬁa wolności a myśl europejska – 2017-2020, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
W. Galewicz:
- Podstawy etyki profesjonalnej - 2006 - 2010, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie w ramach Programu
Mistrz);
- Problemy i kazusy z etyki medycznej – 2008, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
- Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej – 2010, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
- Badania w naukach biomedycznych - spory o moralny status ich przedmiotów– 2011 -2 013 Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego;
- Filozoﬁa moralna Tomasza z Akwinu – jej znaczenie dla polskiej kultury – 2012 -2017, „Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki”;
- Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej – 2013 -2019; Narodowe Centrum Nauki (konkurs Maestro 4)
A. Warmbier:
- Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej – 2013-2016 „Narodowe Centrum
Nauki” (konkurs Sonata 4)
T. Żuradzki:
- Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne
(BIOUNCERTAINTY) – 2019 – 2024, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach
konkursu Starting Grant
- Oﬁary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub
niepewności – 2016 - 2020, Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 9 (HS1)
- Laboratorium ﬁlozoﬁi eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu oﬁary zidentyﬁkowanej – 2016 – 2019, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
- Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w
regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań – 2012 -2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu „Iuventus Plus”
B. Publikacje:
Drwięga M., Solidarność wstrząśniętych i solidarność z kimś i dla kogoś. Kilka uwag o roli etyki w poglądach Jana Patočki i
JózefaTischnera, w: Kwartalnik Filozoﬁczny Tom XLVI, nr. 1 2018, s. 55-72.
Filozoﬁa wobec zła. Od spekulacji do transgresji, red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2018.
Wolność jako odpowiedzialność – red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Drwięga M., Who is other. Ricoeur-Levinas Controversies, w: Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy, vol.
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22 2017 s. 75-90.
Drwięga M., Fenomenologia i twarz innego. Kontrowersje wokół Levinasa [in] Logos i ethos – 2019 -1 (49), s. 65–87.
Drwięga M., L`inconscient freudien – expérience limite pour la phénoménogie. Venant de Paul Ricoeur in Orbis Idearum,
European Journal of the History of Ideas nr. 7- (2) 2019, ss. 135-146.
Dryla O., Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego 2018
Galewicz W., Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego
2013
Galewicz W., Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego 2018
Galewicz W., Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki 2019
Galewicz W. (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2010
Galewicz W. (red.), Antologia bioetyki, t. 1 – 6, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
2009 - 2019
Nowak P., Etyka, śmierć i transplantacje, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego 2018
Strzelecki R., Etyka a czas, "Kultura i Rozwój", nr 4 (5)/2017, s. 95-102.
Strzelecki R., Czas etyki a czas jako chrono-logia, "Kwartalnik Filozoﬁczny", 2016 t. 44 nr 2, s. 29-44.
Warmbier A., Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura ﬁlozoﬁa człowieka, Seria Horyzonty Nowoczesności
t. 124, Universitas, Kraków.
The Idea of Excellence and Human Enhancement. Reconsidering the Debate on Transhumanism in Light of Moral Philosophy
and Science, ed. A. Warmbier, Peter Lang GmB, Berlin, Bern, Bruxelles, New York 2018.
Warmbier A., Pamięć zraniona – renarratywizacja i problem tożsamości osobowej, „Ethos” 31 (2018), nr 4(124), s. 111-125.
Warmbier A., Moral Virtue and the Principles of Practical Reason, w: The Ethics of Reproductive Genetics - Between Utility,
Principles, and Virtues, ed. M. Soniewicka, Springer, Berlin, Heidelberg 2008, s. 81–91.
Warmbier A., Autonomia podmiotu działania moralnego. Granice naturalizacji kategorii antropologicznych, w: Naturalizm
prawniczy. Granice, red. J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 66–78.
Żuradzki T., The saving/creating distinction and the axiology of the cost–beneﬁt approach to neonatal medicine, „The
American Journal of Bioethics”, 17(8) 2017, s. 29-31
Żuradzki T., (2018), The normative signiﬁcance of identiﬁability, “Ethics and Information Technology”, 21 (4) 2018, s.
295–305
Żuradzki T., Withdrawal aversion as a useful heuristic for critical care decisions, „The American Journal of Bioethics”, 19(3)
2019, s. 36-38
C. Kursy ujęte w planie studiów, których przygotowanie i opracowanie koncepcyjne możliwe było dzięki zrealizowanym i
realizowanym w jednostce projektom badawczym:
Systematyczne wprowadzenie do etyki
Metaetyka
Bioetyka
Argumenty bioetyki
Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna
Etyka, śmierć i umieranie
Etyka wojny
Zło – wyzwanie dla ﬁlozoﬁi
Antropologia ﬁlozoﬁczna
Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Seminarium z etyki współczesnej
Etyka badań naukowych
Prezentowane osiągnięcia pracowników Instytutu Filozoﬁi, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych badań naukowych
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oraz ich zgodność z proﬁlem prezentowanych studiów gwarantują teA. Projekty badawcze:
M. Drwięga:
- Józef Tischner- polska ﬁlozoﬁa wolności a myśl europejska – 2017-2020, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
W. Galewicz:
- Podstawy etyki profesjonalnej - 2006 - 2010, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie w ramach Programu
Mistrz);
- Problemy i kazusy z etyki medycznej – 2008, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
- Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej – 2010, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
- Badania w naukach biomedycznych - spory o moralny status ich przedmiotów– 2011 -2 013 Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego;
- Filozoﬁa moralna Tomasza z Akwinu – jej znaczenie dla polskiej kultury – 2012 -2017, „Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki”;
- Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej – 2013 -2019; Narodowe Centrum Nauki (konkurs Maestro 4)
A. Warmbier:
- Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej – 2013-2016 „Narodowe Centrum
Nauki” (konkurs Sonata 4)
T. Żuradzki:
- Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne
(BIOUNCERTAINTY) – 2019 – 2024, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach
konkursu Starting Grant
- Oﬁary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub
niepewności – 2016 - 2020, Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 9 (HS1)
- Laboratorium ﬁlozoﬁi eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu oﬁary zidentyﬁkowanej – 2016 – 2019, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
- Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w
regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań – 2012 -2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu „Iuventus Plus”
B. Publikacje:
Drwięga M., Solidarność wstrząśniętych i solidarność z kimś i dla kogoś. Kilka uwag o roli etyki w poglądach Jana Patočki i
JózefaTischnera, w: Kwartalnik Filozoﬁczny Tom XLVI, nr. 1 2018, s. 55-72.
Filozoﬁa wobec zła. Od spekulacji do transgresji, red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2018.
Wolność jako odpowiedzialność – red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Drwięga M., Who is other. Ricoeur-Levinas Controversies, w: Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy, vol.
22 2017 s. 75-90.
Drwięga M., Fenomenologia i twarz innego. Kontrowersje wokół Levinasa [in] Logos i ethos – 2019 -1 (49), s. 65–87.
Drwięga M., L`inconscient freudien – expérience limite pour la phénoménogie. Venant de Paul Ricoeur in Orbis Idearum,
European Journal of the History of Ideas nr. 7- (2) 2019, ss. 135-146.
Dryla O., Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego 2018
Galewicz W., Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego
2013
Galewicz W., Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego 2018
Galewicz W., Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki 2019
Galewicz W. (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2010
Galewicz W. (red.), Antologia bioetyki, t. 1 – 6, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
2009 - 2019
Nowak P., Etyka, śmierć i transplantacje, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń skiego 2018
Strzelecki R., Etyka a czas, "Kultura i Rozwój", nr 4 (5)/2017, s. 95-102.
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Strzelecki R., Czas etyki a czas jako chrono-logia, "Kwartalnik Filozoﬁczny", 2016 t. 44 nr 2, s. 29-44.
Warmbier A., Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura ﬁlozoﬁa człowieka, Seria Horyzonty Nowoczesności
t. 124, Universitas, Kraków.
The Idea of Excellence and Human Enhancement. Reconsidering the Debate on Transhumanism in Light of Moral Philosophy
and Science, ed. A. Warmbier, Peter Lang GmB, Berlin, Bern, Bruxelles, New York 2018.
Warmbier A., Pamięć zraniona – renarratywizacja i problem tożsamości osobowej, „Ethos” 31 (2018), nr 4(124), s. 111-125.
Warmbier A., Moral Virtue and the Principles of Practical Reason, w: The Ethics of Reproductive Genetics - Between Utility,
Principles, and Virtues, ed. M. Soniewicka, Springer, Berlin, Heidelberg 2008, s. 81–91.
Warmbier A., Autonomia podmiotu działania moralnego. Granice naturalizacji kategorii antropologicznych, w: Naturalizm
prawniczy. Granice, red. J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 66–78.
Żuradzki T., The saving/creating distinction and the axiology of the cost–beneﬁt approach to neonatal medicine, „The
American Journal of Bioethics”, 17(8) 2017, s. 29-31
Żuradzki T., (2018), The normative signiﬁcance of identiﬁability, “Ethics and Information Technology”, 21 (4) 2018, s.
295–305
Żuradzki T., Withdrawal aversion as a useful heuristic for critical care decisions, „The American Journal of Bioethics”, 19(3)
2019, s. 36-38
C. Kursy ujęte w planie studiów, których przygotowanie i opracowanie koncepcyjne możliwe było dzięki zrealizowanym i
realizowanym w jednostce projektom badawczym:
Systematyczne wprowadzenie do etyki
Metaetyka
Bioetyka
Argumenty bioetyki
Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna
Etyka, śmierć i umieranie
Etyka wojny
Zło – wyzwanie dla ﬁlozoﬁi
Antropologia ﬁlozoﬁczna
Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Seminarium z etyki współczesnej
Etyka badań naukowych
Prezentowane osiągnięcia pracowników Instytutu Filozoﬁi, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych badań naukowych
oraz ich zgodność z proﬁlem prezentowanych studiów gwarantują też wysoki poziom tutoriali

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filozoﬁi dysponuje zapleczem technicznym do skutecznego nauczania: salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt
elektroniczny (projektory, komputery, sprzęt nagrywający), dobrze wyposażoną biblioteką i miejscami spotkań. Program
Zdalnego Nauczania realizowany w Instytucie Filozoﬁi przyniósł efekt w postaci kilkunastu kursów wspieranych metodami elearningowymi oraz kilku kursów w pełni zdalnych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0223

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Studia Etyczne II stopnia realizowane są w ścisłej współpracy Instytutu Filozoﬁi UJ - w szczególności Zakładu Badań nad
Etyką Zawodową i Zakładu Etyki - z innymi jednostkami UJ. W chwili obecnej są to Wydział Polonistyki (kursy "East of the
Camp. Holocaust Topographies of Poland", "Teoria kultury", "Antropologia kulturowa I i II"), Wydział Prawa i Administracji
("Etyka i bioetyka prawnicza", "Etyczne aspekty prawa", "Seminarium Prawno-Etyczne I i II"), Wydział Historyczny
("Antropologia ciała", "Archeologia śmierci", "Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych I i II")
oraz Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii ("Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania",
"Etyczne problemy genetyki klinicznej", "Seminarium Interdyscyplinarne z Bioﬁzyki", "Bioetyka - zagadnienia szczegółowe").
W przyszłości możliwa jest kooperacja także z innymi instytucjami. Studenci uczestniczą w czterech modułach
interdyscyplinarnych, uczęszczając na kursy prowadzone lub współorganizowane przez jednostki partnerskie (łącznie ponad
50 % punktów ECTS za zajęcia dydaktyczne w trakcie studiów). Pozostałe kursy realizowane są przez wyżej wymienione
Zakłady w Instytucie Filozoﬁi. Instytut Filozoﬁi stara się o dostosowanie, w miarę możliwości, harmonogramu zajęć do
potrzeb osób pracujących. Program studiów etycznych różni się od kierunków partnerskich tym, że wspólne kursy są
wkomponowane w kontekst etyczny. Zatem dalszym celem kursu z antropologii kulturowej nie jest przygotowanie studentów
do podjęcia badań w tym zakresie, lecz zintegrowanie wiedzy o antropologii kulturowej z wiedzą etyczną. Analogicznie w
przypadku prawa i biotechnologii. Moduł “Antropologia medyczna” obejmuje kursy, które zostaną specjalnie stworzone na
potrzeby nowego kierunku oraz, przy okazji, dla przyszłych archeologów. Podobny system modułowy nie powstał do tej pory
w UJ.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

119

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

48

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1200

Program
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Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca dyplomowa (magisterska), egzamin dyplomowy (magisterski)

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ETK_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym specyﬁkę przedmiotową i
metodologiczną etyki jako nauki ﬁlozoﬁcznej

P7S_WG

ETK_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym, tworzącym teoretyczne podstawy,
terminologię ﬁlozoﬁczną oraz wybrane subdyscypliny ﬁlozoﬁczne wraz z właściwą im
metodologią (ze szczególnym uwzględnieniem etyki)

P7S_WG

ETK_K2_W03

Absolwent zna i rozumie terminologię ﬁlozoﬁczną w stopniu podstawowym w języku
angielskim oraz w stopniu rozszerzonym w języku angielskim bądź w innym języku
obcym

P7S_WG

ETK_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym, uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę z zakresu metaetyki, etyki ﬁlozoﬁcznej oraz historii etyki

P7S_WG

ETK_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym trendy rozwojowe etyki jako
subdyscypliny ﬁlozoﬁcznej oraz etyki w jej wybranych, praktycznych zastosowaniach

P7S_WG

ETK_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analizy stosowane w
poszczególnych trendach rozwojowych etyki

P7S_WG

ETK_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym rolę etyki w rozwoju i
funkcjonowaniu poszczególnych dziedzin życia społecznego

P7S_WG

ETK_K2_W08

Absolwent zna i rozumie interdyscyplinarną naturę etyki w jej praktycznych
zastosowaniach

P7S_WG

ETK_K2_W09

Absolwent zna i rozumie społeczny i kulturowy kontekst powstawania i ewolucji
stanowisk oraz kodeksów etycznych

P7S_WG

ETK_K2_W10

Absolwent zna i rozumie moralne aspekty najistotniejszych dylematów współczesnej
cywilizacji

P7S_WK

ETK_K2_W11

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej, zaś
korzystając z nich we własnej pracy, przyczynia się do ich utrwalania

P7S_WK

ETK_K2_W12

Absolwent zna i rozumie zasady działania i terminologię właściwe dla wybranej
dziedziny życia społecznego podlegającej szczegółowym kodeksom etycznym

P7S_WK

ETK_K2_W13

Absolwent zna i rozumie problemy etyczne we wskazanych dziedzinach życia
społecznego w stopniu pozwalającym na pogłębioną analizę

P7U_W

ETK_K2_W14

Absolwent zna i rozumie źródła wiedzy naukowej i technologie potrzebne do jej
zdobywania

P7U_W

ETK_K2_W15

Absolwent zna i rozumie istotne sposoby argumentowania w dyskursie etycznym w
stopniu pozwalającym na ich przeanalizowanie oraz na sformułowanie własnych,
opatrzonych uzasadnieniem stanowisk

P7U_W

ETK_K2_W16

Absolwent zna i rozumie techniki pracy naukowej na poziomie pozwalającym na
realizację własnych projektów badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego
P7U_W
wraz ze spójnym zaprezentowaniem rezultatów w formie referatu, pracy semestralnej
i pracy magisterskiej

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ETK_K2_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę, identyﬁkować i analizować
problemy etyczne we wskazanych dziedzinach życia społecznego

P7S_UW

ETK_K2_U02

Absolwent potraﬁ właściwie dobierać źródła i wykorzystywać dostępne technologie
do zdobywania potrzebnej wiedzy

P7S_UW

ETK_K2_U03

Absolwent potraﬁ przeprowadzić kompetentną i krytyczną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne, opatrzone uzasadnieniem stanowisko

P7S_UW

ETK_K2_U04

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego realizować własne projekty
badawcze, a ich efekty potraﬁ spójnie zaprezentować w formie referatu/ pracy
semestralnej/ pracy magisterskiej

P7S_UW

ETK_K2_U05

Absolwent potraﬁ korzystając ze zdobytej wiedzy merytorycznej i metodologicznej,
inicjować i uczestniczyć w debacie na temat wybranego aspektu życia praktycznego

P7S_UK

ETK_K2_U06

Absolwent potraﬁ zdając sobie sprawę z interdyscyplinarnego charakteru etyki w jej
praktycznym wykorzystaniu, podjąć efektywną komunikację z przedstawicielami
różnych środowisk

P7S_UK

ETK_K2_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie
terminologii ﬁlozoﬁcznej

P7S_UK

ETK_K2_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przełożyć na język polski średnio trudny tekst
ﬁlozoﬁczny, wygłosić referat w języku obcym i podjąć dyskusję dotyczącą zawartych
w nim treści

P7S_UK

ETK_K2_U09

Absolwent potraﬁ skonstruować harmonogram realizacji własnego projektu
badawczego, a w razie potrzeby - dla osiągnięcia zaplanowanych w nim celów podjąć efektywną współpracę

P7S_UO

ETK_K2_U10

Absolwent potraﬁ samodzielnie – choć przy udziale opiekuna naukowego – wskazać
kierunek swojego dalszego rozwoju naukowego

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ETK_K2_K01

Absolwent jest gotów do do krytycznej, acz nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych, ich merytorycznych uzasadnień oraz odgrywanych przez nie ról w
dyskursie naukowym i publicznym

P7S_KK

ETK_K2_K02

Absolwent jest gotów do podjęcia współpracy interdyscyplinarnej i docenienia jej
zalet

P7S_KK

ETK_K2_K03

Absolwent jest gotów do rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia sobie
różnorodności postaw i poglądów, podjęcia - z powagą i zaangażowaniem merytorycznej dyskusji

P7S_KK

ETK_K2_K04

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu dylematów
praktycznych i odróżniania argumentów merytorycznych od demagogicznych

P7S_KK

ETK_K2_K05

Absolwent jest gotów do oceny zmian zachodzących w życiu społecznym i
konsekwentnego zaangażowania się na rzecz wybranych przez siebie projektów
naukowo-publicznych

P7S_KO

ETK_K2_K06

Absolwent jest gotów do przyjęcia aktywnej postawy ze względu na rolę
społeczeństwa obywatelskiego

P7S_KO

ETK_K2_K07

Absolwent jest gotów do angażowania się na rzecz formułowania, modyﬁkacji i
przestrzegania kodeksów etycznych ze względu na ich rolę w kształtowaniu i ewolucji
poszczególnych dziedzin życia społecznego

P7S_KR

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ETK_K2_K08

Absolwent jest gotów do zainicjowania i uczestniczenia w debacie na temat
wybranego aspektu życia praktycznego w kontakcie z przedstawicielami różnych
środowisk krajowych i międzynarodowych (z wykorzystaniem kompetencji
językowych na poziomie przynajmniej B2+)

P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi

30

3,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

East of the Camp. Holocaust Topographies of Poland

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teoria kultury

30

3,0

zaliczenie

O

Antropologia kulturowa I

30

3,0

zaliczenie

O

Antropologia kulturowa II

30

3,0

zaliczenie

O

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

O

Etyczne aspekty prawa

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium Prawno-Etyczne I

45

4,0

zaliczenie

O

Seminarium Prawno-Etyczne II

15

2,0

zaliczenie

O

Seria II: Antropologia ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Seria III: Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues

45

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie
autobiograﬁi dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o
60
wolności

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia
moralnego w średniowiecznej reﬂeksji etycznej

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Argumenty bioetyki

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki

30

3,0

zaliczenie

Przedmiot

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tutorial I/1

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial I/2

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial I/3

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/4

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/5

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/6

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial I/7

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/8

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/9

20

2,0

zaliczenie

F

Etyka A

60

6,0

egzamin

F

Etyka B

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej

15

1,0

zaliczenie

East of the Camp. Holocaust Topographies of Poland

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teoria kultury

30

3,0

zaliczenie

O

Antropologia kulturowa I

30

3,0

zaliczenie

O

Antropologia kulturowa II

30

3,0

zaliczenie

O

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

O

Etyczne aspekty prawa

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium Prawno-Etyczne I

45

4,0

zaliczenie

O

Seminarium Prawno-Etyczne II

15

2,0

zaliczenie

O

Seria I: Wprowadzenie do etyki

60

6,0

zaliczenie

F

Seria II: Metaetyka

60

6,0

egzamin

F

Seria III: Bioetyka

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria III: Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie

Seria IV: Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues

45

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie
autobiograﬁi dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

O

F
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o
60
wolności

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia
moralnego w średniowiecznej reﬂeksji etycznej

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Argumenty bioetyki

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki

30

3,0

zaliczenie

Tutorial I/1

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial I/2

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial I/3

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/4

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/5

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/6

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial I/7

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/8

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial I/9

20

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Antropologia ciała

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Archeologia śmierci

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Antropologia medyczna w badaniach historycznych i
archeologicznych I

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Antropologia medyczna w badaniach historycznych i
archeologicznych II

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Liczba
godzin

F

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania

30

3,0

zaliczenie

Etyczne problemy genetyki klinicznej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium interdyscyplinarne z bioﬁzyki

30

3,0

zaliczenie

Bioetyka - zagadnienia szczegółowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka nowożytnego

60

2,0

zaliczenie

Seria IV: Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues

45

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie
autobiograﬁi dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o
60
wolności

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia
moralnego w średniowiecznej reﬂeksji etycznej

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Argumenty bioetyki

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki

30

3,0

zaliczenie

Tutorial II/10

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial II/11

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial II/12

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/13

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/14

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/15

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial II/16

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/17

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/18

20

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów

O

O

O

F
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Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Antropologia ciała

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Archeologia śmierci

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Antropologia medyczna w badaniach historycznych i
archeologicznych I

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Antropologia medyczna w badaniach historycznych i
archeologicznych II

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania

30

3,0

zaliczenie

Etyczne problemy genetyki klinicznej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium interdyscyplinarne z bioﬁzyki

30

3,0

zaliczenie

Bioetyka - zagadnienia szczegółowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka nowożytnego

60

2,0

zaliczenie

Seminarium magisterskie (w formie uzgodnionej z promotorem pracy
magisterskiej), kończące się złożeniem pracy magisterskiej

60

26,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seria IV: Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues

45

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie
autobiograﬁi dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o
60
wolności

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia
moralnego w średniowiecznej reﬂeksji etycznej

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

zaliczenie

F

Seria IV: Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

egzamin

F

Seria IV: Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Seria IV: Argumenty bioetyki

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki

30

3,0

zaliczenie

Tutorial II/10

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

O

O

O

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tutorial II/11

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial II/12

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/13

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/14

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/15

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial II/16

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/17

20

2,0

zaliczenie

F

Tutorial II/18

20

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.210.5e4becd9d26e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z problematyką i terminologią ﬁlozoﬁczną (ze szczególnym uwzględnieniem reﬂeksji
etycznej), a także z nurtami, koncepcjami i wybitnymi postaciami reprezentatywnymi dla poszczególnych epok
w dziejach ﬁlozoﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

22 / 199

W1

zna i rozumie podział ﬁlozoﬁi na przedmiotowe
dziedziny i historyczne epoki oraz miejsce, znaczenie
i specyﬁkę etyki w tych przedmiotowych
i historycznych podziałach

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04

esej, prezentacja

W2

zna i rozumie sposoby rozpoznawania, formułowania
i rozwiązywania podstawowych problemów etycznych
w różnych historycznych i ideowych kontekstach,
w szczególności na gruncie wybranych koncepcji
ﬁlozoﬁcznych; zna ﬁlozoﬁczne podstawy różnych
stanowisk w kluczowych dyskusjach etycznych

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

esej, prezentacja

W3

zna i rozumie terminologię ﬁlozoﬁczną,
w szczególności kluczowe pojęcia w dyskursie
etycznym wraz z ich interpretacjami w różnych
epokach i koncepcjach ﬁlozoﬁcznych

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04

esej, prezentacja

U1

potraﬁ rozpoznać specyﬁczne problemy etyczne
i sposoby ich rozwiązywania charakterystyczne dla
różnych epok i koncepcji ﬁlozoﬁcznych; potraﬁ zająć
i uzasadnić własne stanowisko wobec tych problemów

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03

esej, prezentacja

U2

potraﬁ zidentyﬁkować, zinterpretować i ocenić
klasyczne stanowiska w dyskusjach etycznych
prowadzonych w toku dziejów ﬁlozoﬁi

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestnictwa w merytorycznych
dyskusjach dotyczących problemów etycznych
formułowanych w toku dziejów ﬁlozoﬁi

ETK_K2_K01,
esej, prezentacja
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

K2

jest gotów do łaczenia zdobytej wiedzy etycznej
z innymi kompetencjami naukowymi i praktycznymi
w ramach współpracy interdyscyplinarnej

ETK_K2_K02, ETK_K2_K04 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historyczna geneza ﬁlozoﬁi. Znaczenie terminu "arche" i jego zastosowanie w
ﬁlozoﬁi presokratejskiej. Pytanie o to, co historyczne i co uniwersalne w dziejach
ﬁlozoﬁi.

W1, W3, U1, K1

2.

Etyka jako dyscyplina ﬁlozoﬁczna na tle innych działów ﬁlozoﬁi. Historyczna
geneza reﬂeksji etycznej, znaczące momenty i punkty zwrotne w jej dziejach,
wybitne postaci i kluczowe koncepcje.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Wielkie spory etyczne starożytności i ich powiązanie z ogólną problematyka
aksjologiczną. Soﬁści a Sokrates: historyczna geneza i znaczenie opozycji:
obiektywizm - subiektywizm oraz absolutyzm - relatywizm na gruncie etyki, prawa
i polityki.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

4.

Dobro jako ośrodkowa idea w dziejach ﬁlozoﬁi: od Platona i Arystotelesa przez św.
Augustyna i Boecjusza do Kanta i Tischnera.

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Myśl średniowieczna: jej specyﬁka, główne problemy, wybitni reprezentanci.
Dyskusje wokół kryteriów ﬁlozoﬁczności oraz światopoglądowego, kulturowego i
metodologicznego pluralizmu na gruncie ﬁlozoﬁi. Pytanie o uzasadnienie i
prawomocność periodyzacji dziejów ﬁlozoﬁi.

W1, W3, U1, K1, K2

6.

Nowożytny zwrot w stronę epistemologii i jego uzasadnienie. Dyskusja wokół
problemu ciągłości i zmiany w dziejach ﬁlozoﬁi. Różne wersje racjonalizmu i
empiryzmu w XVII i XVIII wieku, ich przedmiotowa i metodologiczna specyﬁka oraz
właściwa im terminologia. Pytanie o możliwości poznawcze ludzkiego umysłu i
kryteria prawdziwości poznania. Sens ﬁlozoﬁi krytycznej I. Kanta.

W1, W3, U1, K1, K2

7.

Wybrane problemy nowożytnej i współczesnej etyki. Pytanie o autonomię bądź
heteronomię norm moralnych. Rewindykacja wolności i praw podmiotu a jego
zakwestionowanie w ramach dekonstrukcjonizmu. Klasyczna etyka cnót a etyka
powinności i etyka wartości.

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny i aktywny udział w seminarium, samodzielna prezentacja
wybranego tematu w trakcie seminarium, esej zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności - 2

Sylabusy
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East of the Camp. Holocaust Topographies of Poland
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becda0339f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course has three speciﬁc aims: (1) to introduce students to the range of advanced research methods to
study Holocaust/genocides/violence through topography; (2) to familiarize students with KL Plaszow site and its
history, and (3) to encourage the development of analytical skills in relation to necro-theories, forensic turn and
visual analysis.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Participant of the course will be familiar with new
research currents in humanities, esp. with
postumanities, New Humanities; will be be familiar
with research methods useful to address complex
cultural issues, such as Holocaust.

ETK_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

Participants in this course will learn about Holocaust in
Poland, about post-genocidal implicated societies and
cultural phenomena related to diﬃcult past.

ETK_K2_W10

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

ETK_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

ETK_K2_K08

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students will better academic presentation and
conversation skills, and learn basic interdisciplinary,
team research skills.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The course aim is to address the need to critically
read social phenomena, in support of these leading to
more equal and non-discriminative futures.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie eseju

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The course combines advanced theories of topographical analysis (traumascapes,
campscapes, terrorscapes, space of exception) with readings and contemporary
artworks referring to “bloodlands”. Main theoretical frame will be inﬂuenced by
the forensic turn. Geo-traumatic and post-human approach to Holocaust
landscapes will be used to analyse site of the former KL Plaszow. The course will
be an occasion to research the Holocaust as a site-generating (“place-making” –
T. Cole) event. The course combines 1/an overview-study of Polish
W1, W2, U1, K1
necrotopographies related to violence 2/ site-based learning 3/ intense core
course on the Holocaust in Poland with an impact on the “dispersed Holocaust”. It
follows recent theories of topographical analysis (trauma site – P. Violi,
terrorscapes, campscapes – R. van der Laarse, Holocaust landscapes – T. Cole)
through critical readings and interpretations of contemporary artworks referring
to “bloodlands” (T. Snyder). Students will learn about forensic turn and necrotopography. The alternative approach to the Holocaust through geo-traumatic and
post-human lenses will use references to the former site of KL Plaszow.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Participants will write three short works (reading responses)
concluding each month of work in the course, commenting
on discussed material or prepare a ﬁnal oral presentation.
The above mentioned works will be the basis for ﬁnal
grading.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Communicative level of English is necessary. Participating students will be required to communicate with US/Canadian
students, take part in discussions and ﬁnal presentations.

Sylabusy
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Teoria kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5cc6f771a30ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy o podziałach sferowo-dziedzinowych kultury nowoczesnej : nauki, sztuki, obyczaju, języka; o
ich regulacjach aksjo-normatywnych, uwarunkowaniach funkcjonalno-technologicznych i powiązanie tychże z
podstawami metodologicznymi badań w zakresie nauk humanistycznych

C2

Kompetencja w zakresie: orientacji we współczesnych sposobach pojmowania kultury jej teorii oraz głównych
nurtów jej rozwoju

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody, teorie oraz
terminologię związaną z naturalistyczną i
antynaturalistyczną perspektywą w teorii kultury XX i
ich transformacji w XXI wieku

ETK_K2_W04

esej

W2

Absolwent zna i rozumie powiązanie praktyki
naukowej z innymi praktykami kulturowosymbolicznymi

ETK_K2_W16

esej

W3

Absolwent zna i rozumie zaplecze ﬁlozoﬁczne i źródła
światopoglądowe leżące u podstaw wybranych
humanistycznych kategorii badawczych

ETK_K2_W02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ w sposób zrozumiały wyodrębnić
właściwą praktykę naukową i wytwarzaną w jej
obrębię wiedzę, odróżnia zakres jej prawomocności
od szerzej rozumianej "potocznej wiedzy kulturowej"

ETK_K2_U02

esej

U2

Absolwent potraﬁ wyodrębnić, w ramach analizy
tekstu naukowego, sytuację wykorzystywania wyników
ETK_K2_U05
nauki - nieprawomocnie w znaczeniu naukowym w ramach dyskusji światopoglądowych

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do dyskusji o walorach
poznawczych tekstów ﬁlozoﬁcznych, teoretycznych
oraz do niezależnej od tego ich równoległej waloryzacji
ETK_K2_K04
światopoglądowej i/lub estetycznej; postrzega zatem
odmienne waloryzacje tych samych tekstów kultury
jako zależne od odmiennych "kryteriów oceny"

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Różne formacje pozytywistyczne (pierwszy pozytywizm, emipriokrytycyzm,
pozytywizm logiczny Koła Wiedeńskiego i szkoła lwowsko-warszawska) i
odpowiadające im formy reakcji antypozytywistycznych - zwrot
antypozytywistyczny
jako moment fundacyjny ﬁlozoﬁi humanistyki

W1

2.

Nauka jako "symboliczna forma kultury" w ujęciu Ernsta Cassirera

W3

3.

Filozoﬁa języka Wilhelma von Humboldta i jego "echa" w XX-wiecznym "lingustic
turn"

W2, U1

4.

Teoria rozumu komunikacyjnego Habermasa i język w dwóch odsłonach:
aksjonormatywna waloryzacja i porozumiewanie się ze względu na efektywne
działanie. Kultura symboliczna i kultura techniczno-użytkowa (oraz odpowiadające
im
interpretacyjne lub funkcjonalne ujęcia zjawisk kulturowych w badaniach
humanistycznych)

W2, U1, K1

5.

Etologia i neonaturalizm: koncepcja Jakoba von Uexkülla a tradycja antropologii
ﬁlozoﬁcznej

W1, W3, U2

6.

Kultura jako "proteza" i człowiek jako "istota wybrakowana", Herder i Gehlen,
problem
techniki i zwrotnego sprzężenie (technologii i porządku symbolicznego)

U1, K1

7.

"Współczynnik humanistyczny" Floriana Znanieckiego i tworzenie kategorii
analitycznych w naukach humanistycznych wg. Maxa Webera i neokantowskiej
szkoły
badeńskiej

W2, W3, U1

8.

Teoria kultury nowoczesnej Maxa Webera, racjonalizacja, sekularyzacja
okcydentalna
vs. zakwestionowanie założeń progresywizmu w "bezimiennej nauce" o kulturze
Aby
Warburga

W3, K1

9.

Powstawanie norm i wartości - teoria resentymentu Nietzschego
i Schelera,odmienność ujęcia doświadczenia wartości u Williama Jamesa w
kontekście
pragmatyzmu amerykańskiego, waloryzacja i reﬂeksyjny dostęp uczestników
kultury
do norm i wzorców ocen.

W3, U2, K1

10.

"Obserwacja drugiego stopnia" - teoria kultury, teoria sztuki, nauki jako
"kulturowych
podsystemów" w ramach teoria N. Luhmanna i jego nawiązania do T. Parsonsa

W1, W2, U1

11.

Zwrot performatywny i teoria kultury spod znaku "antropologii kognitywnej" rozwidlające się drogi. Rytualna teoria antropogenezy (Turner i Girard)

W2, W3, U1

12.

Materializm kulturowy i trajektoria rozwojowa cultural studies - hegemonia, praxis
i habitus kulturowy - kultura wysoka z perspektywy grup podporządkowanych.
Praktyki emancypacyjne jako redeﬁnicje pola kultury, normy i "struktura
odczuwania"
(R. Williams)

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładzie
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Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Antropologia kulturowa I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becda27800.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma charakter kroczący, co roku będzie pojawiał się nowy temat. W roku akademickim 2020/2021 tematem
dominującym będzie pamięć, jej rola kulturowa i znaczenie dla zrozumienia dziejowości człowieka,

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym rolę
etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin życia społecznego

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W07

brak zaliczenia
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Absolwent potraﬁ zdając sobie sprawę
z interdyscyplinarnego charakteru etyki w jej
praktycznym wykorzystaniu, podjąć efektywną
komunikację z przedstawicielami różnych środowisk

U1

ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do przyjęcia aktywnej postawy
ze względu na rolę społeczeństwa obywatelskiego

K1

ETK_K2_K04,
brak zaliczenia
ETK_K2_K05, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁa i pamięć: fenomenologia i hermeneutyka pamięci

W1, U1, K1

2.

Etyka pamięci

W1, U1, K1

3.

Pamięć i tożsamość

W1, U1, K1

4.

Pamięć po człowieku

W1, U1, K1

5.

Pamięć jako kulturowa forma

W1, U1, K1

6.

Kultura pamięci

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Antropologia kulturowa II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becda42630.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu wprowadzenie studentów i studentki w problematykę pamięci z perspektywy kulturowej
i antropologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym rolę
etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin życia społecznego

ETK_K2_W05,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W10

brak zaliczenia
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Absolwent potraﬁ zdając sobie sprawę
z interdyscyplinarnego charakteru etyki w jej
praktycznym wykorzystaniu, podjąć efektywną
komunikację z przedstawicielami różnych środowisk

U1

ETK_K2_U03,
ETK_K2_U06

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do przyjęcia aktywnej postawy
ze względu na rolę społeczeństwa obywatelskiego

K1

ETK_K2_K04,
brak zaliczenia
ETK_K2_K05, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁa i pamięć

W1, U1, K1

2.

Pamięć i tożsamość wobec kulturowych przemian

W1, U1, K1

3.

Pamięć, ﬁlozoﬁa pamięci we współczesnych koncepcjach antropologii i ﬁlozoﬁi
kultury.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Etyka i bioetyka prawnicza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5cac67ceddcdb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z głównymi nurtami ﬁlozoﬁcznymi w etyce i ich znaczeniem dla prawa.

C2

Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami ﬁlozoﬁcznymi na gruncie etyki.

C3

Zapoznanie studenta z głównymi pojęciami etycznymi stosowanymi w prawie.

C4

Zapoznanie studenta z głównymi źródłami sporów etycznych w prawie.

C5

Zapoznanie studenta z głównymi wyzwaniami i problemami etycznymi w prawie, w szczególności w zakresie
bioetyki.

C6

Rozwijanie umiejętności identyﬁkowania, interpretowania, rozwiązywania i dyskutowania problemów etycznych
w prawie (formułowania argumentów i sądów moralnych, a także proponowania rozwiązań).

C7

Pogłębianie wiedzy z ﬁlozoﬁi (z elementami psychologii, socjologii, antropologii) w celu lepszego zrozumienia
problemów prawnych, społecznych i etycznych społeczeństwa.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
główne nurty i stanowiska we współczesnej etyce, zna
i rozumie ich znaczenie dla prawa.

ETK_K2_W02

egzamin pisemny, esej

W2

, jakie są źródła i rodzaje sporów etycznych w prawie.

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08

egzamin pisemny, esej

W3

, jaki jest status i założenia etyki zawodowej oraz zna
i rozumie relacje etyki i prawa.

ETK_K2_W09,
ETK_K2_W12

egzamin pisemny, esej

W4

, jak formułowane są sądy moralne, jakie jest
znaczenie motywów, racji i konsekwencji działania
moralnego.

ETK_K2_W06,
ETK_K2_W07

egzamin pisemny,
projekt, esej

W5

podstawowe pojęcia etyczne mające znaczenie dla
prawa, takie jak sprawiedliwość, odpowiedzialność,
wolność, równość, dyskryminacja, polityka preferencji.

ETK_K2_W07

egzamin pisemny, esej

W6

, na czym polegają konﬂikty wartości
w społeczeństwach liberalno-demokratycznych oraz
zna i rozumie główne wyzwania etyczne dla prawa,
zwłaszcza na gruncie medycyny i biologii oraz
w związku z globalizacją i rozwojem technologii.

ETK_K2_W09,
ETK_K2_W10,
ETK_K2_W13

egzamin pisemny,
projekt, esej

U1

wyjaśnić założenia głównych nurtów we współczesnej
etyce i ich znaczenie dla prawa oraz potraﬁ
zidentyﬁkować i sformułować argumenty używane
w debacie publicznej, które wywodzą się z tych
nurtów.

ETK_K2_U01

egzamin pisemny, esej

U2

wyjaśnić jakie są źródła i rodzaje sporów etycznych
w prawie.

ETK_K2_U01

egzamin pisemny, esej

U3

wyjaśnić, jaki jest status i założenia etyki zawodowej
oraz potraﬁ wyjaśnić relacje etyki i prawa.

ETK_K2_U06

egzamin pisemny, esej

U4

formułować sądy moralne oraz wyjaśnić, jakie jest
znaczenie motywów, racji i konsekwencji działania
moralnego.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05

egzamin pisemny,
projekt, esej

U5

wyjaśnić podstawowe pojęcia etyczne mające
znaczenie dla prawa, takie jak sprawiedliwość,
odpowiedzialność, wolność, równość, dyskryminacja,
polityka preferencji.

ETK_K2_U06

egzamin pisemny, esej

U6

wyjaśnić, na czym polegają konﬂikty wartości
w społeczeństwach liberalno-demokratycznych, potraﬁ
sformułować w tym zakresie argumenty etyczne oraz
potraﬁ przedstawić i przeanalizować główne wyzwania
etyczne dla prawa, zwłaszcza na gruncie medycyny
i biologii oraz w związku z globalizacją i rozwojem
technologii.

ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

identyﬁkowania problemów etycznych w prawie
i formułowania argumentów wywodzących się
z różnych doktryn etycznych.

ETK_K2_K01,
egzamin pisemny,
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04 projekt, esej
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K2

dalszego pracowania nad własną postawą etyczną
i obywatelską, szczególnie w zakresie prawnym.

ETK_K2_K05, ETK_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt

K3

dalszego rozwijania wiedzy z zakresu studiów
prawniczych i ﬁlozoﬁcznych.

ETK_K2_K02

egzamin pisemny,
projekt, esej

K4

zaangażowania w działania na rzecz ochrony
egzamin pisemny,
i realizacji podstawowych wartości w życiu społecznym ETK_K2_K05, ETK_K2_K08
projekt
i prawnym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do zajęć

7

rozwiązywanie kazusów

2

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

rozwiązywanie zadań problemowych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

analiza problemu

5

przygotowanie do egzaminu

52

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Wprowadzenie do etyki
1. Źródła i rodzaje sporów etycznych
2. Metody ﬁlozoﬁczne w etyce
3. Naturalizm i antynaturalizm w ﬁlozoﬁi moralności
4. Działania i sądy moralne (motywy, intencje, konsekwencje)
5. Racjonalizm i intuicjonizm etyczny w odniesieniu do prawa
6. Główne nurty etyczne w odniesieniu do prawa: utylitaryzm, deontologia, etyka
cnót
7. Etyka zawodowa
7.1. Status etyki zawodowej i główne założenia
7.2. Relacje etyka – prawo

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

2.

II. Zagadnienia szczegółowe: współczesne wyzwania etyczne dla prawa
1. Konﬂikt wolności i bezpieczeństwa
1.1. Problem nieludzkiego traktowania i uzasadnienia tortur
1.2. Funkcje kary i ﬁlozoﬁczne uzasadnienie karania
1.3. Idea godności człowieka
2. Konﬂikt wolności, użyteczności i godności
2.1. Prawo do dysponowania ludzkim ciałem i jego częściami za życia
2.2. Prawo do dysponowania ludzkim ciałem i jego częściami na wypadek śmierci
2.3. Status normatywny ludzkiego ciała i jego części, ludzkich zwłok i ich części,
ludzkiego materiału biologicznego
2.4. Filozoﬁczne uzasadnienie zakazu komercjalizacji ludzkiego ciała
3. Konﬂikt wolności i równości
3.1. Koncepcje sprawiedliwości: egalitaryzm, libertarianizm, komunitaryzm
3.2. Zakres zobowiązań moralnych: granice podmiotowe i przedmiotowe
dystrybucji dóbr
3.3. Problem dyskryminacji
3.4. Swoboda wyznania i sumienia
4. Konﬂikt wolności i dobra publicznego
4.1. Kontrola społeczna i zaufanie
4.2. Wykorzystanie nowych technologii w celu generowania prospołecznych
zachowań
4.3. Libertariański paternalizm: „impulsy” i architektura wyboru w celu
5. Problemy etyczno-prawne prokreacji
5.1. Status normatywny ludzkiego życia
5.2. Autonomia prokreacyjna
5.3. Prokreacja medycznie wspomagana
5.4. Selekcja genetyczna
5.5. Urodzenie jako szkoda
5.6. Ciąża kontraktowa (zastępcze urodzenie)
5.7. Prawo do zarodków
6. Problemy etyczno-prawne genetyki
6.1. Zasady poradnictwa genetycznego
6.2. Dyskryminacja genetyczna
6.3. Idea genetycznego ulepszania

W1, W2, W5, W6, U1, U2,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu
pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru oraz 1-2 pytań
problemowych. Student może wybrać (opcja dla chętnych)
alternatywną formę zaliczenia przedmiotu na prawach egzaminu
na podstawie: 1) realizacji projektu społecznego (przygotowanie
projektu etyczno-prawnego z prezentacją wyników) oraz 2)
pisemnej pracy zaliczeniowej na jeden z podanych za zajęciach
tematów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Etyczne aspekty prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becda64b52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształcenie umiejętności rozpoznawania problemów ﬁlozoﬁcznych (w tym etycznych) w zastosowaniu osiągnięć
współczesnej medycyny i biotechnologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie podstawowe nurty
we współczesnej etyce w odniesieniu do problemów
związanych z zastosowaniem osiągnięć neuronauk,
biotechnologii i genetyki.

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie współczesne wyzwania etyczne
dla prawa (zwłaszcza na gruncie medycyny
i biotechnologii)

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

Student ma pogłębioną wiedzę na temat działań
moralnych: motywów, racji postępowania
i konsekwencji działań

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student rozwija kompetencje analityczne, potraﬁ
rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem w pracy
pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
rozwiązania

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U09,
ETK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób
prezentować swoje poglądy grupie

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
zaliczenie na ocenę
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

K2

Student potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę
o odmiennych poglądach i w sposób merytoryczny
odnieść się do jej stanowiska (przekonań)

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
zaliczenie na ocenę
ETK_K2_K03,
ETK_K2_K04, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem kursu są zagadnienia dotyczące współczesnych nurtów etycznych w
odniesieniu do problemów związanych z zastosowaniem osiągnięć neuronauk,
biotechnologii i genetyki. Zajęcia będą miały dwie części: pierwsza (ogólna)
stanowi omówienie i charakterystykę ﬁlozoﬁcznych pojęć, takich jak:
samoświadomość, sprawstwo, tożsamość osobowa i odpowiedzialność. W części
drugiej (szczegółowej) przedstawione zostaną przykłady współczesnego
stosowania osiągnięć neurobiologicznych i biotechnologicznych, między innymi
wykorzystywanie terapii głębokiej stymulacji mózgu (DBS), stosowanie leków
(adderall, ritalin, modaﬁnil) czy ingerencje genetyczne. Analizie poddane zostaną
główne dylematy moralne związane z konsekwencjami wykorzystywania
nowoczesnej technologii, z których najpoważniejszymi są zmiany zachodzące w
doświadczeniu własnej podmiotowości (sprawczości, tożsamości i
odpowiedzialności).

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium Prawno-Etyczne I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becda7f55f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą relacji pomiędzy prawem a moralnością

C2

Rozwijanie umiejętności identyﬁkowania, interpretowania, rozwiązywania i dyskutowania problemów etycznych
w prawie za pomocą przykładów literatury

C3

Pogłębienie wiedzy studenta na temat podstawowych wartości prawa z wykorzystaniem przykładów z literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

relacje między prawem a moralnością

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W07

prezentacja

W2

wybrane nurty ﬁlozoﬁi prawa

ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08

prezentacja

W3

główne problemy etyczne prawa odzwierciedlone
w literaturze

ETK_K2_W08,
ETK_K2_W10,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

prezentacja

W4

podstawowe wartości prawa odzwierciedlone
w literaturze

ETK_K2_W08,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

prezentacja

W5

badane terminy w oparciu obserwację ich roli
w analizowanych tekstach greckich

ETK_K2_W02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować, interpretować, rozwiązywać
i dyskutować problemy etyczne w prawie

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03

prezentacja

U2

podawać i analizować przykłady z literatury dotyczące
etycznych problemów w prawie

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

prezentacja

U3

podawać i analizować przykłady z literatury dotyczące
wartości prawa

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

prezentacja

U4

odróżniać różne sensy badanych terminów w oparciu
o obserwację ich roli w analizowanych tekstach
greckich

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w debatach dotyczących etycznych
problemów w prawie

ETK_K2_K01,
prezentacja
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

K2

uznania roli literatury w rozwijaniu wrażliwości
etycznej, rozumienia prawa i interpretowania wartości
chronionych prawnie

ETK_K2_K02, ETK_K2_K04 prezentacja

K3

formułowania przemyślanych sądów i krytycznej
analizy tekstów

ETK_K2_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

45

przeprowadzenie badań literaturowych

35

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
I. Relacje między prawem a moralnością
Etyczne aspekty funkcjonowania państwa i prawa w wybranych utworach
literackich. Literackie obrazy prawa (w tym także prawa opresyjnego);
koncepcje osoby w prawie: aksjologiczna, psychologiczna - przykłady z literatury;
rola emocji w prawie (funkcje afektywne, poznawcze, motywacyjne); godność
człowieka, sprawiedliwość - przykłady z literatury
Analiza tekstów starożytnych
Najważniejsze prawno-etyczne terminy starogreckie są w zasadzie
nieprzetłumaczalne i zastępowanie ich słowami z języka nowożytnego nie
wyjaśnia ich rzeczywistego sensu. Ponadto, oryginalny ich sens jest przeważnie
blokowany przez nowożytne skojarzenia wywoływane przez wybrany w
tłumaczeniu termin. Celem tej części seminarium jest próba zrozumienia
niektórych terminów tego typu w oparciu o obserwację ich roli w wybranych
tekstach greckich. Przedmiotem badania będą następujące prawno-etyczne
terminy starogreckie:
- agathon,
- aretē,
- dikaiosunē,
- ēthos,
- eudaimonia,
- hekousion,
- nomos,
- sōphrōsunē

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia seminarium jest prezentacja referatu na zajęciach
na wybrany temat związany z programem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczene kursy z zakresu historii ﬁlozoﬁi od starożytności po współćzesność.

Sylabusy
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Seminarium Prawno-Etyczne II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becda99922.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy prawem a moralnością

C2

Zapoznanie studenta z wybranymi nurtami ﬁlozoﬁi prawa

C3

Rozwijanie umiejętności identyﬁkowania, interpretowania, rozwiązywania i dyskutowania problemów etycznych
w prawie za pomocą przykładów literatury

C4

Pogłębienie wiedzy studenta na temat podstawowych wartości prawa z wykorzystaniem przykładów z literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje między prawem a moralnością

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W07

prezentacja

W2

wybrane nurty ﬁlozoﬁi prawa

ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08

prezentacja

W3

główne problemy etyczne prawa odzwierciedlone
w literaturze

ETK_K2_W08,
ETK_K2_W10,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

prezentacja

W4

podstawowe wartości prawa odzwierciedlone
w literaturze

ETK_K2_W08,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować, interpretować, rozwiązywać
i dyskutować problemy etyczne w prawie

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03

prezentacja

U2

podawać i analizować przykłady z literatury dotyczące
etycznych problemów w prawie

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

prezentacja

U3

podawać i analizować przykłady z literatury dotyczące
wartości prawa

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w debatach dotyczących etycznych
problemów w prawie

ETK_K2_K01,
prezentacja
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

K2

uznania roli literatury w rozwijaniu wrażliwości
etycznej, rozumienia prawa i interpretowania wartości
chronionych prawnie

ETK_K2_K02, ETK_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

14

przygotowanie do zajęć

8

przygotowanie referatu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
I. Relacje między prawem a moralnością
1. Norma
2. Ustawowe bezprawie
3. Wartości prawa: praworządność (the rule of law)
4. Legalizm
5. Moralizm prawa
6. Neutralność prawa
7. Paternalizm prawa
8. Efektywność prawa
9. Prawo i literatura
II. Wyobraźnia społeczna - przykłady z literatury
1. Instytucje społeczne, prawne
2. Prawo a obraz świata
3. Język a obraz świata
4. Prawo: pomiędzy utopią a ideologią

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

III. Koncepcje osoby w prawie: aksjologiczna, psychologiczna - przykłady z
literatury
1. Rola emocji w prawie (funkcje afektywne, poznawcze, motywacyjne)
2. Status a uprawnienia
3. Godność człowieka
IV. Sprawiedliwość - przykłady z literatury
1. Sprawiedliwość a zemsta (genealogia pojęć)
2. Znaczenie sprawiedliwości
3. Paradygmaty sprawiedliwości: wolność, równość, solidarność

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia seminarium jest prezentacja referatu na zajęciach
na wybrany temat związany z programem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seria II: Antropologia ﬁlozoﬁczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.210.5e4becdb0f486.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁczną treścią pojęć antropologiczno-etycznych, takich jak: samoświadomość,
świadomość, samopoznanie (samowiedza), tożsamość osobowa, wolna wola, odpowiedzialność

C2

Uświadomienie studentom dziejów głównych sporów toczonych na gruncie antropologii ﬁlozoﬁcznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
najważniejszych pojęć antropologiczno-etycznych,
takich jak: samoświadomość, świadomość,
samopoznanie (samowiedza), tożsamość osobowa,
wolna wola, sprawczość, odpowiedzialność

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W14

esej, prezentacja,
egzamin

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla antropologii ﬁlozoﬁcznej
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W06,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

esej, prezentacja,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać związek antropologii ﬁlozoﬁcznej
z innymi dziedzinami ﬁlozoﬁi (ontologią
i epistemologią) oraz z innymi naukami społecznymi

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05

esej, prezentacja,
egzamin

U2

Potraﬁ dostrzec związek między różnymi modelami
antropologicznymi (w tym między odmiennymi
koncepcjami samoświadomości i świadomości,
koncepcjami doświadczenia wolitywnego, działania
i tożsamości)

ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U05

esej, prezentacja,
egzamin

U3

Potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U08

esej, prezentacja,
egzamin

U4

ETK_K2_U03,
Potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem
ETK_K2_U08,
w pracy pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
ETK_K2_U09,
rozwiązania
ETK_K2_U10

esej, prezentacja,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
prezentacja, egzamin
ETK_K2_K03,
ETK_K2_K04, ETK_K2_K08

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań)

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
ETK_K2_K03,
prezentacja, egzamin
ETK_K2_K04,
ETK_K2_K05,
ETK_K2_K06, ETK_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Sylabusy

52 / 199

przygotowanie do ćwiczeń

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs poświęcony jest analizie najważniejszych zagadnień związanych z bytową
strukturą człowieka, z możliwością i ograniczeniami jego woli, samopoznania,
działania i odpowiedzialności. W tym sensie o ﬁlozoﬁi człowieka możemy mówić
od momentu pojawienia się reﬂeksji dotyczącej bytu ludzkiego czyli od
starożytności. Na zajęciach omówione zostaną następujące kwestie: (1)
starożytny praktyczny ideał kierowania sobą; (2) współczesne ﬁlozoﬁczne i
psychologiczne ujęcia emocji wobec starożytnych i nowożytnych wzorców ich
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
prezentacji; (3) rola emocji w sytuacji moralnego wyboru; (4) samoświadomość i
K1, K2
język (ujęcie fenomenologiczne, analityczne i hermeneutyczne); (5) strukturalizm i
problem podmiotu mówiącego; (6) człowiek jako istota kulturowa tworząca
znaczenia za pomocą kodów (mitów) C. Lévi-Strauss; (7) Nietzscheańska krytyka
rozumu i hermeneutyka ciała; (8) wolność woli i jej uwarunkowania; (9)
świadomość i badania neuronauk; (10) ﬁlozoﬁczne źródła sporu o ideę
biotechnologicznego doskonalenia człowieka.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

esej, prezentacja

esej, aktywne uczestnictwo w zajęciach

wykład

egzamin

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zapisania się na kurs jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów
ﬁlozoﬁcznych

Sylabusy
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Seria III: Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becdb43c7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z najnowszymi stanowiskami w zakresie etyki ﬁlozoﬁcznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zyskuje pogłębioną wiedzę dotyczącą
współczesnej etyki ﬁlozoﬁcznej

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
jasno i merytorycznie argumentować, poprawnie
rekonstruuje tezy zawarte w analizowanych tekstach
oraz potraﬁ odnieść swoje argumenty ﬁlozoﬁczne
do ważnych problemów współczesności

U1

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

K1

ETK_K2_K01,
zaliczenie ustne,
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs obejmuje swoim zakresem wiek XX oraz pierwsze dziesięciolecia XXI. Jest
próbą wyodrębnienia najciekawszych stanowisk i sporów toczonych w obrębie
współczesnej etyki. Etyka ta z jednej strony stanowi twórcze podjęcie i historyczną
W1, U1, K1
modyﬁkację wcześniejszych stanowisk (np. neoarystotelizm, nowa postać
kantyzmu, itd.), z drugiej strony wprowadza nowe zagadnienia (aksjologia,
ﬁlozoﬁa egzystencji, dialogicy, postmoderniści, itd.).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, esej Aktywny udział w zajęciach i praca pisemna
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Seria IV: Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587564588.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁczną treścią pojęć, takich jak: samoświadomość, świadomość, samopoznanie
(samowiedza), tożsamość osobowa, wolna wola, normatywność.

C2

Uświadomienie studentom dziejów głównych sporów związanych z podmiotowością: między innymi sporu z
naturalizmem i sporu ze strukturalizmem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
najważniejszych pojęć określających podmiotowość
człowieka, takich jak: samoświadomość, świadomość,
samopoznanie (samowiedza), tożsamość osobowa,
wolna wola, normatywność, odpowiedzialność

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁi podmiotowości
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U1

rozpoznać związek ﬁlozoﬁi podmiotowości z innymi
dziedzinami ﬁlozoﬁi (etyką, ontologią i epistemologią)
oraz z innymi naukami społecznymi

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

dostrzec związek między różnymi ujęciami
podmiotowości (w tym między odmiennymi
koncepcjami samoświadomości i świadomości,
koncepcjami doświadczenia wolitywnego, działania
i tożsamości)

ETK_K2_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U3

kompetentnie zreferować główne tezy czytanych
tekstów oraz krytycznie odnieść się do zawartej w nich
argumentacji

ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem w pracy
pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
rozwiązania

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U09,
ETK_K2_U10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie

ETK_K2_K01,
zaliczenie ustne,
ETK_K2_K02,
zaliczenie na ocenę
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

K2

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań)

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
ETK_K2_K03,
zaliczenie ustne
ETK_K2_K04,
ETK_K2_K06, ETK_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

15

Sylabusy
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konsultacje

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest krytyczna analiza ﬁlozoﬁcznych ujęć podmiotowości ze
szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: racjonalność,
samoświadomość, samowiedza, doświadczenie wolitywne, emocje, normatywność
oraz tożsamość osobowa. Dyskusji poddana zostanie argumentacja na rzecz
obrony pojęć tradycyjnej antropologii i etyki, jak również strategie teoretyczne
wykorzystywane na rzecz naturalistycznego redukcjonizmu i eliminatywizmu.
Omawiając współczesne konteksty pojęć związanych z podmiotowością, będziemy
nawiązywać do starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych modeli
reﬂeksyjnej samowiedzy. Tematyka wykładów oraz ćwiczeń zorientowana będzie
wokół następujących kwestii: (1) czym jest samowiedza i jaki jest jej związek z
tożsamością osobową; (2) czy granice samopoznania są raz na zawsze ustalone;
(3) co jest przyczyną niepowodzenia racjonalnego namysłu; (4) na czym polega
różnica między samoświadomością i samowiedzą; (5) normatywna relacja do
samego siebie i źródła tożsamości osobowej; (6) na ile wolna wola jest naprawdę
wolna, a na ile jest uwarunkowana oraz do jakiego stopnia możemy wpływać na
napotkane ograniczenia; (7) czym jest tożsamość narracyjna; (8) czy współczesna
(naturalistyczna) nauka dysponuje odpowiednimi narzędziami do uchwycenia
podmiotowości; (9) czy wyniki badań empirycznych mogą prowadzić do zmiany
naszego pojmowania samych siebie; (10) granice naturalizacji pojęć
antropologiczno-etycznych.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin ustny z treści wykładów i z lektur omawianych
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę na ćwiczeniach. Warunkiem przystąpienia do egzaminu
jest zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy pisemnej i
aktywnego udziału w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zapisania się na kurs jest ukończony I rok studiów ﬁlozoﬁi I stopnia oraz znajomość jezyka angielskiego
umożliwiająca swobodne czytanie tekstów ﬁlozoﬁcznych

Sylabusy
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Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587565206.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The goal of the course is to make the students acquainted with the philosophy of religion of Immanuel Kant - one
of the most important thinkers of the modern era whose ideas continue to inﬂuence our thinking about moral and
political issues nowadays.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student knows and understands the distinction
between knowledge and faith; diﬀerent ways of
justifying religious beliefs (and understands the need
for justifying such beliefs); what kind of relations are
possible between morality and religion, as well as
between theology and philosophy (and understands
the role of philosophy in the explication of the
contents of religious faith).

ETK_K2_W01

zaliczenie ustne, esej

ETK_K2_U01

zaliczenie ustne, esej

ETK_K2_K01

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student can provide arguments for the rationality of
religious faith; criticise claims to knowledge on the
basis of non-natural sources of cognition (revealed
religion); distinguish diﬀerent attitudes to religious
faith (e.g. genuine/authentic and spurious); appreciate
the culture-related role of religion and the contribution
of particular faiths to culture.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student is ready for defending her/his own attitudes,
beliefs and convictions concerning religious faith or its
lack and for engaging in a rational exchange with
people holding diﬀerent beliefs, manifesting diﬀerent
attitudes etc.; she/he is also ready to engage in an
intercultural or ecumenical dialogue with adherents of
diﬀerent faiths, non-believers, agnostics and
individuals representing a diversity of views on the
matter.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course oﬀers an opportunity to read and study the key texts of Kant's
philosophy of religion from the Critical period of his philosophy in the context of
the transformation of the concept of religion and the way of thinking of its relation
to the public sphere that occurred in the Enlightenment era. In particular, we shall
be interested in (1) the distinction between opinion, belief and knowledge as
presented in the Methodology chapter of the Critique of Pure Reason; (2) the
concept of rational faith (Vernunftglaube) as employed in the 1786 Orientation
essay, the Religion within the Boundaries of Mere Reason, and The Conﬂict of the
Faculties (ch.1): (3) the concept of rational religion; (4) the distinction between
the religion of reason and the ecclesiastical faith as its supposed 'vehicle' and (5)
the critique of revelation and the problem of interpreting Christian Scriptures
along rationalist lines.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
written assignment, exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
A basic course in the history of the early modern philosophy or its equivalent is required. Basic competence in the German
language, which would enable the student to read the text in its original language, would be an asset but is not necessary.

Sylabusy
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Seria IV: Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587565534.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien rozumieć intelektualny kontekst, w którym autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie,
oraz umieć go zrekonstruować, wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś na podstawie dyskusji
problemów w czasie zajęć przedstawi, krytyczny lub historyczny, komentarz do wybranej przez siebie
autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student
obserwuje, jak z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie, które
zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze rozumienie również własnych studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student powinien rozumieć intelektualny kontekst,
w którym autobiograﬁa staje się interesująca
ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować, wskazując
na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś
na podstawie dyskusji problemów w czasie zajęć
ETK_K2_W08,
przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz
do wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia ETK_K2_W09,
z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury ETK_K2_W10
klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak
z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze
historycznej antropologiczne kategorie, które zna
z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje
głębsze rozumienie również własnych studiów.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U06

patrz punkt: cele przedmiotu

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania własnej kultury humanistycznej, rozumnej
rozmowy na temat ﬁlozoﬁcznych zagadnień

ETK_K2_K01,
prezentacja
ETK_K2_K02, ETK_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

55

konsultacje

25

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Celem zajęć jest ukazanie ﬁlozoﬁcznego znaczenia autobiograﬁi – literackiego
„gatunku”, który pojawia się jako kulturowy wynalazek, uznający indywidualne
życie
za warte osobnej reﬂeksji. Zakładamy, że choć bezpośrednią pobudką dla
powstania
pewnej autobiograﬁi mogą stać się takie motywy, jak: próżność czy pragnienie
sławy,
potrzeba usprawiedliwienia siebie lub uczynienia wyznania, tym, o co naprawdę tu
chodzi, jest ﬁlozoﬁczna „radość rozmawiania z sobą samym”. Za Georgiem
Mischem
twierdzimy, że historia autobiograﬁi to dzieje medium, za pomocą którego umysł
staje
się siebie świadomy lub inaczej: dzieje ludzkiej samowiedzy. W tej swojej funkcji
autobiograﬁa staje się dla nas interesująca ﬁlozoﬁcznie. Tylko na pozór
przedstawia
ona pewną egzystencję, „jaką ona była”. W autobiograﬁi jako „medytacji nad
W1, U1, K1
jaźnią”
życie umysłu wyzwala się i pogłębia. Poprzez akt autobiograﬁczny porusza się on
ku swoim możliwościom. Nie próbuje odzyskać na własność tego, co przeszłe, lecz
chodzi mu o jego życie teraz i w przyszłości. Zakładamy tu, że czynność
autobiograﬁczna wyrasta z tego samego poziomu, który odsłaniać chciała
fenomenologia. Zakładamy też, że czynność autobiograﬁczna ma konsekwencje
poznawcze oraz etyczne. Założenia powyższe i przedmiotowe cele zostaną w
czasie
zajęć przedyskutowane w oparciu o teksty teoretyków autobiograﬁi (Coleridge,
Dilthey, Misch, Gusdorf, Croce, Starobinsky, De Man, Olney, Weintraub, Renza,
Ankersmit, Foucault i.in), częściowo referowane przez prowadzącą, oraz
zilustrowane
analizą klasycznych dzieł autobiograﬁcznych. W roku akademickim 2010/2011
były to
np.: „List siódmy” Platona, „Rozmyślania” Marka Aureliusza, „Wyznania” św.
Augustyna.
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2.

Na rok akademicki 2019/2020 planujemy: Rousseau, „Wyznania” oraz „Marzenia
samotnego wędrowca”. A także: Goethego „Z mojego życia. Zmyślenie i prawda”
oraz
ﬁkcyjną biograﬁę: Carlyle, „Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr
Teufelsdrockh.” Dla prezentowanego w czasie zajęć antropologicznego podejścia
do autobiograﬁi ukazany zostanie – metodą przedstawienia pisarzy, myślicieli
i stanowisk - kontekst historyczny. Student powinien na tej podstawie rozumieć
intelektualny kontekst, w którym autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie,
oraz umieć go zrekonstruować, wskazując na myślicieli oraz historyczne
stanowiska.
Zaś w oparciu o dyskusję problemów w czasie zajęć przedstawić krytyczny lub
historyczny komentarz do wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia
z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi
student
obserwuje, jak z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej
antropologiczne kategorie, które zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten
sposób
zyskuje głębsze rozumienie również własnych studiów. Szczegółowa problematyka
ulega co roku zmianie z uwagi na doktorantów i studentów kontynuujących
zajęcia.
Na początku kursu tematem było np. odkrycie autobiograﬁi jako kategorii życia
przez
„świadomość historyczną.” W ramach tego dyskutowaliśmy: I. Na czym polega
„świadomość historyczna” i na jakiej drodze się wyłania? W oparciu o: T.Manna,
„Józef
i jego bracia”: Prolog. II. Odkrycie indywidualności przez Greków (Hezjod, liryka
attycka, Heraklit, tragedia grecka, Sokrates). III. Retoryczne dzieło
autobiograﬁczne
W1, U1, K1
Izokratesa a „List siódmy” Platona. Co sprawia, że autobiograﬁczny impuls
otrzymuje
retoryczno-konwencjonalną „odpowiedź”? IV. Greckie i rzymskie (stoickie)
spojrzenie
na świat jako na teatr a autobiograﬁa. „Rozmyślania” Marka Aureliusza.
Dialogiczna
struktura myślenia. V. Romantyzm a zainteresowanie praktyką i teorią
autobiograﬁi.
Związek pomiędzy autobiograﬁą a romantyczną teorią ironii. W oparciu o wybrane
fragmenty z tekstów braci Schleglów, Novalisa, a także „O teatrze marionetek”
Kleista. VI. Paul de Man, „Retoryka czasowości.” Autobiograﬁa jako alegoria życia.
VII.
Fichte i Hegel a podniesienie autobiograﬁi do rangi ﬁlozoﬁi. VIII.Ujęcie
autobiograﬁi
w „Budowie świata historycznego...” Diltheya. Zilustrowanie diltheyowskich
„kategorii
życia” przy pomocy fragmentów „Pamiętników Hadriana” Yourcenar. IX. Georga
Mischa teoria autobiograﬁi z „Historii autobiograﬁi”. X. „Wyznania” św.
Augustyna.
Dusza przekracza samą siebie. Życie jest czymś więcej w stosunku do tego, co
przeżyte. Jak posługując się językiem wyrazić to, czego nie zawiera „litera” życia?
XI.
Autobiograﬁa jako praca życia nad samym sobą i wyznacznik człowieczeństwa.
Kiedy
autobiograﬁa staje się karykaturą? . W następnych latach kontynuowaliśmy
tematy
i przeszliśmy do pytania o podmiot autobiograﬁi.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Efekty kształcenia i nabywane umiejętności sprawdzane są w praktyce w
ciągu całego semestru podczas konsultacji indywidualnych oraz dyskusji w
czasie zajęć. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia,
nabytych umiejętności, a także uzyskanych kompetencji społecznych
będą : przedstawiona przez studenta prezentacja i rozmowa na jej temat
w czasie egzaminu. Na podstawie uczestnictwa w zajęciach i pozytywnie
ocenionej prezentacji student przystępuje do egzaminu, polegającego na
rozmowie o problematyce zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach i systematyczna lektura wskazanych tekstów

Sylabusy
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Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs
o wolności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587565723.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z różnymi aspektami i ewolucją myślenia o woli i wolnym wyborze w ﬁlozoﬁi
średniowiecznej na podstawie analizy oryginalnych tekstów źródłowych z epoki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie ﬁlozoﬁczne i religijne podstawy
średniowiecznej antropologii i etyki, w szczególności
w odniesieniu do problematyki woli i wolnego wyboru

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W09

zaliczenie ustne, esej

W2

zna i rozumie historię reﬂeksji nad wolą, wolnym
wyborem i dobrowolnością ludzkich działań na gruncie
ﬁlozoﬁi starożytnej i myśli wczesnochrześcijańskiej (ze
szczególnym uwzględnieniem koncepcji Arystotelesa
i św. Augustyna)

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne, esej

W3

zna i rozumie przyczyny, przedmiot i historię sporu
między intelektualizmem a woluntaryzmem
antropologicznym i etycznym od XII i do początku XIV
wieku; zna i rozumie podstawowe stanowiska
i argumenty w tym sporze

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne, esej

W4

zna siatke pojęć wyrażajacych i wyjaśniających
problematykę kursu; zna i rozumie oryginalną łacińską
terminologię (i jej polskie odpowiedniki)

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne, esej

W5

zna i rozumie zasady i techniki pracy naukowej
i dydaktycznej na średniowiecznych uniwersytetach
(na przykładzie reguł i praktyk komentowania
"Sentencji " Piotra Lombarda).

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ ze zrozumieniem czytać, tłumaczyć
i analizować - indywidualnie lub kolektywnie średniowieczne teksty źródłowe w języku łacińskim

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U08

zaliczenie ustne, esej

U2

potraﬁ zidentyﬁkować, zinterpretować i ocenić
stanowiska i argumenty formułowane
w średniowiecznych dyskusjach na temata woli
i wolnego wyboru

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03

zaliczenie ustne, esej

U3

potraﬁ dostrzec tak elementy ciągłości, jak i elementy
innowacji w starożytnym, średniowiecznym
ETK_K2_U01,
i współczesnym dyskursie na temat woli, wolności oraz ETK_K2_U03,
dobrowolności bądź niedobrowolności ludzkiego
ETK_K2_U05
działania

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznej analizy i uzasadnienia
własnych przekonań na temat wolności i wolnego
wyboru człowieka oraz do ich skonfrontowania tak
z poznawanymi w trakcie kursu koncepcjami
średniowiecznymi, jak z przekonaniami
formułowanymi w innych środowiskach społecznych
i na gruncie innych tradycji kulturowych
i światopoglądowych.

ETK_K2_K01,
zaliczenie ustne, esej
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

K2

jest gotów do porównania i rzetelnej oceny
średniowiecznych i współczesnych metod pracy
naukowej tak na gruncie ﬁlozoﬁi, jak i w odniesieniu
do innych dyscyplin naukowych

ETK_K2_K02, ETK_K2_K04 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

60

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozpoznanie i wyjaśnienie terminologii dotyczącej problematyki kursu, używanej
w dziełach Arystotelesa, Cycerona, Seneki, św. Augustyna i Boecjusza.
Opracowanie siatki pojęć przydatnych w tłumaczeniu, analizie i interpretacji
średniowiecznych tekstów źródłowych.

W2, W4, U3, K2

2.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja fragmentów dzieła "De gratia et libero
arbitrio" św. Bernarda z Clairvaux (I, 1 - III, 7; IV, 9 - 11; VI, 16 - 18)

W1, W3, U1, U2, K1

3.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja fragmentów dzieła św. Anzelma z Canterbury
"De concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum libero
arbitrio" (III, 11 - 12)

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja fragmentów dzieła Piotra Lombarda
"Sententiae in IV libris divisae" (lib. II, dist. 24, cap. 3; dist. 25, cap. 1-5)

W1, W3, W4, U1, U2, K1

5.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja fragmentów anonimowego XII-wiecznego
dzieła "Summa Sententiarum" ( tract. III, cap. 6, 8 i 9)

W1, W3, W4, U1, U2, K1

6.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja fragmentów XII-wiecznego anonimowego
zbioru "Sententiae divinitatis" ( tract. II, cap. 3)

W1, W3, W4, U1, U2, K1

7.

Podsumowanie studiów nad XII-wiecznymi koncepcjami woli, wolności i wolnego
wyboru. Konfrontacja tez i argumentów wyłożonych w tłumaczonych i
analizowanych tekstach źródłowych, zwłaszcza w odniesieniu do statusu liberum
arbitrium. Ujawnienie z jednej strony loci communes - elementów powtarzalnych
w niektórych typach argumentacji, a z drugiej strony modyﬁkacji
terminologicznych i koncepcyjnych. Wpływy badanych koncepcji i ich frazeologii
na skrystalizowanie się XIII-wiecznego woluntaryzmu antropologicznego i
etycznego.

W1, W3, U2, U3, K1

8.

Recepcja "Sentencji" Piotra Lombarda w wieku XIII i w następnych stuleciach.
Komentowanie "Sentencji" Piotra Lombarda jako scholastyczny kanon akademicki
i modelowy przykład pracy intelektualnej i dydaktycznej na średniowiecznych
uniwersytetach (na wybranych przykładach). Typowa struktura średniowiecznego
komentarza do "Sentencji" oraz możliwe powody i przykłady od niej
odstępowania. Przygotowanie do tłumaczenia i studiowania fragmentów XIIIwiecznych komentarzy do "Sentencji".

W4, W5, U2, U3, K2

Sylabusy
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9.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja fragmentów komentarza Alberta Wielkiego do
"Sentencji" Piotra Lombarda (In II librum Sententiarum, dist.24 i 25)

W1, W3, W5, U1, U2, K1

10.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja komentarza Tomasza z Akwinu do "Sentencji"
Piotra Lombarda (Scriptum super Sententiis, lib II, dist 24, q. 1, a. 1-3; dist. 25, q.
1, a. 1-5)

W1, W3, W5, U1, U2, K1

11.

Tłumaczenie, analiza i interpretacja komentarza Bonawentury do "Sentencji"
Piotra Lombarda (Commentarius in II librum Sententiarum, dist. 25, pars 1, art.
unicus, q. 1-3; pars 2, art. unicus, q. 1-4)

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
K1

12.

Podsumowanie kursu. Prezentacja wniosków i dyskusja uczestników. Próba
porównania średniowiecznego dyskursu o wolności z jej wspólczesnym
pojmowaniem na gruncie ﬁlozoﬁi i innych nauk oraz w myśleniu potocznym.

W1, W3, W5, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

regularny i aktywny udział w seminarium (w tym prowadzenie lub
zaliczenie ustne, esej współprowadzenie przynajmniej jednego seminarium), esej
zaliczeniowy, egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia licencjackie. Zaliczone podstawowe kursy z ﬁlozoﬁi starożytnej (HF01p) i ﬁlozoﬁi średniowiecznej (HF02p)
lub równorzędne kursy z historii ﬁlozoﬁi. W innym przypadku indywidualna zgoda koordynatora kursu. Elementarna
znajomość języka łacińskiego lub aktualne uczenie się tego języka.

Sylabusy
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Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego
w średniowiecznej reﬂeksji etycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587574178.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z problematyką etyczną w myśli średniowiecznej, z różnorodnością proponowanych
sposobów rozumienia kluczowych instancji życia moralnego - sumienia i synderezy, oraz kontrowersjami co
do ich funkcji i działania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie historyczny i ideowy kontekst
średniowiecznej reﬂeksji etycznej

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W09

zaliczenie ustne, esej

W2

zna i rozumie metaﬁzyczne, epistemologiczne
i antropologiczne uwarunkowania problematyki
sumienia w etyce średniowiecznej; zna i rozumie
przyjmowane ówczesnie kryteria oceny etycznej
ludzkiego działania i normatywne znaczenie sumienia

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne, esej

W3

zna i rozumie stanowiska formułowane w sporach
o przyczyny akrazji, możliwość błędnych osądów
sumienia oraz zasięg, bezwarunkowość i uzasadnienie
ich obowiązywania

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne, esej

W4

zna i rozumie terminologię średniowiecznej etyki,
w tym genezę i różne warianty znaczeniowe takich
pojęć jak prasumienie (synderesis) i sumienie
(conscientia)

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W15

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozpoznać i wyjaśnić kluczowe pojęcia
średniowiecznej etyki, zwłaszcza w odniesieniu
do problematyki sumienia

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02

zaliczenie ustne, esej

U2

potraﬁ rozpoznać, zinterpretować, porównać i ocenić
stanowiska formułowane w średniowiecznych
dyskusjach dotyczących problematyki sumienia

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03

zaliczenie ustne, esej

U3

potraﬁ powiązać średniowieczne dylematy i spory
dotyczące sumienia ze współczesnymi problemami
w tym zakresie i wykorzystać tę wiedzę w swoich
badaniach, w prowadzonych dyskusjach i w praktyce
życiowej

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do formułowania własnego, dobrze
uzasadnionego stanowiska i do udziału w dyskusjach
dotyczących problematyki sumienia i związanych z nią
kwestii etycznych budzących społeczne kontrowersje

K2

jest gotów poznawać i rozumieć różnorodne
stanowiska w dyskusjach etycznych dotykających
problematyki sumienia, formułowane w różnych
ETK_K2_K01,
zaliczenie ustne, esej
środowiskach społecznych i profesjonalnych,
ETK_K2_K02, ETK_K2_K03
w ramach różnych tradycji kulturowych oraz systemów
światopoglądowych

ETK_K2_K01,
zaliczenie ustne, esej
ETK_K2_K03, ETK_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Starożytne i patrystyczne antycypacje i źródła reﬂeksji na temat sumienia

W1, W3

2.

Historyczne, ﬁlozoﬁczne i religijne uwarunkowania etyki średniowiecznej.
Specyﬁka średniowiecznego dyskursu etycznego

W1, W4, U1

3.

Geneza i różne warianty znaczeniowe terminów odnoszacych się do problematyki
sumienia w średniowiecznej etyce (synderesis, ratio superior, conscientia,
conscientia recta, conscientia errans lub erronea, informatio conscientiae).

W4, U1

4.

Usytuowanie prasumienia (synderezy) i sumienia w normatywnej koncepcji
człowieka i ludzkiego działania: między wolą naturalną a sądem rozumu. Czy
sumienie jest tylko zdolnością, dyspozycją czy aktem? Asertywna, retrospektywna
i prospektywna funkcja sumienia w ludzkim działaniu. Porównanie stanowisk
Tomasza z Akwinu, Alberta Wielkiego, Bonawentury, Filipa Kanclerza (Summa de
bono) i autorów Summa fratris Alexandri.

W2, U2, K2

5.

Kwestia powszechności (nieusuwalności) synderezy i sumienia. Apodyktyczność i
niezawodność synderezy, deliberatywność i omylność sumienia: przyczyny,
przykłady i konsekwencje.

W2, W3, U2

6.

Fenomen sumienia błądzącego i spór o jego obowiązywanie w wyborach i
działaniach podejmowanych przez człowieka: czy jest jakieś wyjście z pułapki
błądzącego sumienia? Konfrontacja stanowiska Tomasz z Akwinu ze stanowiskami
Alberta Wielkiego i Bonawentury. Współczesne reperkusje tego sporu: Tomaszowa
radykalna preferencja dla sumienia a oﬁcjalne nauczanie Kościoła katolickiego.
Dyskusja na temat wolności sumienia. Czy i jak można pogodzić rozterki sumienia
z jego funkcją ostatecznej instancji moralnej?

W2, W3, U2, U3, K1

7.

Fenomen akrazji i jego związek z błądzacym sumieniem. Spór intelektualizmu z
woluntaryzmem etycznym: czy akrazja jest konsekwencją błędu poznawczego,
czy słabości (nieuporządkowania) woli? Stanowiska Tomasza z Akwinu, Henryka z
Gandawy i Dunsa Szkota. Dyskusja na temat historycznych i współczesnych
sposobów rozumienia akrazji i generowanych przez nią problemów.

W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny i aktywny udział w seminarium, pozytywnie oceniona
pisemna praca zaliczeniowa, egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności - 2

Sylabusy
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Seria IV: Filozoﬁa kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587566346.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Krytyczne ujęcie wartości, poszerzenie kontekstów myślenia o wartościach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie interdyscyplinarną naturę
etyki w jej praktycznych zastosowaniach

ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W09

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ korzystając ze zdobytej wiedzy
merytorycznej i metodologicznej, inicjować
i uczestniczyć w debacie na temat wybranego aspektu
życia praktycznego

ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do rozpoznania problemu
ETK_K2_K02,
zaliczenie ustne
etycznego, uświadomienia sobie różnorodności postaw
ETK_K2_K03, ETK_K2_K06
i poglądów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza podstawowych problemów ﬁlozoﬁi kultury

W1, U1, K1

2.

Analiza współczesnych problemów ﬁlozoﬁi kultury

W1, U1, K1

3.

Badanie zmian zachodzących w kulturze, oraz kulturowych nastawieniach
człowieka

W1, U1, K1

4.

Symbole, narracje, mity i język kultury

W1, U1, K1

5.

Analiza relacji międzykulturowych

W1, U1, K1

6.

Kultura a środowisk

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seria IV: Filozoﬁa religii - wybrane aspekty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.5e4becdcc7d50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i problemami podejmowanymi w ramach ﬁlozoﬁi religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie związek etyki z zagadnieniami
z zakresu ﬁlozoﬁi religii.

ETK_K2_W08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ zastosować dobytą wiedzę w dyskursie
publicznym.

ETK_K2_U05

esej

ETK_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznego uczestnictwa
w życiu społecznym, odnosząc jego problemy
do zagadnień z pogranicza etyki i religii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka doświadczenia religijnego.

W1

2.

Historia i teoria religii.

W1

3.

Filozoﬁczne genealogie religii.

W1

4.

Morfologia sacrum.

W1

5.

Mit a logos.

W1, U1

6.

Religia i etyka.

W1, U1, K1

7.

Język religii.

U1, K1

8.

Filozoﬁa religii i ﬁlozoﬁa Boga.

W1

9.

Antropologia religijna.

W1, K1

10.

Filozoﬁa religii wobec ateizmu.

W1, U1, K1

11.

Filozoﬁa religii wobec śmierci.

W1, K1

12.

Protologia i eschatologia.

W1

Sylabusy
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13.

Filozoﬁa religii wobec mistycyzmu.

W1

14.

Filozoﬁa a teologia polityczna.

W1, U1, K1

15.

Problem teodycei.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej zaliczeniowy, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony (wybrany) kurs z historii ﬁlozoﬁi nowożytnej.

Sylabusy
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Seria IV: Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587566894.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy ze współczesnej ﬁlozoﬁi człowieka i uświadomienie uczestnikom
specyﬁki tej złożonej problematyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozpoznać współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka
i je rozwiązywać

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
myśleć samodzielnie i rozpoznawać problemy ﬁlozoﬁi
człowieka

U1

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

ETK_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Seminarium poświęcone będzie sporowi o podmiotowość we współczesnej ﬁlozoﬁi. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach,
przygotowanie protokołów lub pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie Kursu z Historii ﬁlozoﬁi XIX/XX wiek

Sylabusy
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Seria IV: Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587567109.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawia historię kształtowania się doktryny marksistowskiej oraz jej różne formy w myśli XIX i XX wieku.
Nacisk zostanie położony na ﬁlozoﬁczne źródła i konteksty marksizmu oraz jego utopijne paradoksy i
konsekwencje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W10,
ETK_K2_W13

egzamin ustny,
zaliczenie

- samodzielnie analizować najważniejsze koncepty
Marksa i jego następców; -odróżniać koncepcję Marksa
od jej późniejszych rozwinięć i interpretacji; ETK_K2_U01,
rozpoznawać podstawowe antynomie myśli Marksa
ETK_K2_U03,
i jego następców; - wyjaśnić wkład marksizmu
ETK_K2_U06
do współczesnych nauk społecznych
i humanistycznych; - umieszczać koncepcje i idee
marksistowskie w szerokim kontekście dziejów
zachodniej ﬁlozoﬁi i myśli społecznej;

egzamin ustny,
zaliczenie

- elementarne informacje na temat historii myśli
marksistowskiej oraz inspirowanych przez nią ruchów
politycznych; - rozumie podstawowe kategorie i idee
marksizmu;

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- wskazywania zagrożeń płynących z ideologiczności
i utopijności myślenia; - samodzielnego zajmowania
stanowiska wobec różnych ideałów społecznych
i doktryn politycznych; - krytycznego dystansu wobec
debaty politycznej; - piętnowania niesprawiedliwości
i zakłamania sprawujących władzę;

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
egzamin ustny,
ETK_K2_K03,
zaliczenie
ETK_K2_K04,
ETK_K2_K05, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład prezentuje podstawowe elementy doktryny Karola Marksa oraz historię
myśli
marksistowskiej w XIX i XX wieku na szerokim tle dziejów ﬁlozoﬁi i wydarzeń
politycznych. W trakcie ćwiczeń analizowane będą teksty klasyków marksizmu.
Problematyka wykładów: 1. Genealogia marksizmu: socjalizm utopijny i lewica
heglowska 2. Materializm historyczny: ﬁlozoﬁczne fundamenty i implikacje 3.
Komunizm i utopia racjonalnego kresu dziejów 4.Fryderyk Engels i zwrot
naturalistyczny. Paradoksy dialektyki przyrody. 5. II Międzynarodówka i marksizm
ortodoksyjny 6. Rewizjonizm polityczny i ﬁlozoﬁczny w marksizmie XX wieku 7.
Kazimierz Kelles-Krauz i Stanisław Brzozowski: oblicza marksizmu w Polsce
8.Narodnictwo i początki marksizmu rosyjskiego. Georgij Plechanow 9. Marksizm
legalny, czyli rewizjonizm w Rosji. Narodziny bolszewizmu 10.Lenin i leninizm.
Rewolucja bolszewicka a marksizm 11. Filozoﬁa po rewolucji: Antonio Gramsci,
György Lukács, Karl Korsch 12. Szkoła frankfurcka i krytyczna teoria społeczna

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zaliczenie ćwiczeń, znajomość zagadnień poruszanych na wykładach,
opracowanie 1 pozycji z literatury obowiązkowej

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach, dyskusja, umiejętność argumentacji,
znajomość analizowanych lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs HF04p (Filozoﬁa nowożytna) lub zgoda prowadzących

Sylabusy
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Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587567335.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium dotyczy przede wszystkim dziejów myśli społecznej. Tytuł wskazuje na podstawową intuicję i intencję
badawczą seminarium, które poświęcone będzie dociekaniom nad zasadnością tezy mówiącej o prymacie
moralności w anarchistycznej koncepcji społeczeństwa i historii. Po pierwsze, będziemy starać się rozjaśnić
istotne dla anarchizmu ujęcie etyki jako podstawy funkcjonowania społeczeństwa, jego genezy i rozwoju. Po
drugie, badać będziemy dwoistość anarchizmu: (1) jako pewnej wizji moralnej natury człowieka i (2) jako ruchu
dążącego do stworzenia właściwych warunków dla moralnego rozwoju człowieka. Szczegółowy wykaz lektur
podawany będzie w ciągu pierwszych spotkań. Seminarium ma charakter cykliczny ze względu na wciąż
pojawiające się nowe teksty źródłowe, jak też nowe tłumaczenia tekstów anarchistów rosyjskich przygotowywane
przez prowadzącego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawowe idee i kategorie anarchizmu zarówno
jako teorii (ﬁlozoﬁi społecznej, koncepcji moralnej,
historiozoﬁi) jak i ruchu dążącego do realnej
przemiany świata; - poglądy głównych reprezentantów
anarchizmu, ich historyczne konteksty i moralne
konsekwencje; - miejsce anarchizmu w dziejach myśli
społecznej i w historii ruchów społecznych; różnorodność anarchistycznych teorii i praktyk
związaną zarówno z lokalnymi odmiennościami, jak też
wynikającą z przemian cywilizacyjnych i społecznych;

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W13

prezentacja

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- odnosić analizowane idee do szerokiego spektrum
zjawisk historycznych (zwłaszcza historii społecznej)
oraz różnych koncepcji ﬁlozoﬁcznych
i światopoglądów; - poszukiwać idei wolnościowych
w myśleniu religijnym, politycznym i społecznym
niekoniecznie identyﬁkującym się jako anarchizm; analizować idee i poglądy zarówno klasyków
anarchizmu, jak też myślicieli niejednoznacznie
kojarzonych z anarchizmem; - dyskutować na temat
tekstów o charakterze ﬁlozoﬁcznym, politycznym,
społecznym i religijnym; - krytycznie referować
koncepcje ﬁlozoﬁczne uzupełniając je o nowe wątki
czy problemy; - przygotowywać krótkie eseje
dotyczącezagadnień historycznoﬁlozoﬁcznych,
etycznych i politycznych;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- zajmować samodzielnie przemyślaną postawę wobec
takich kwestii, jak: zasięg działalności rządu,
centralizacja i demokracja lokalna, nieposłuszeństwo
obywatelskie, zasada biernego oporu, terroryzm; wskazywać zagrożenia związane z ingerencją władzy
państwowej w życie obywateli, jak również
niebezpieczeństwa związane z próbami
urzeczywistnienia anarchistycznych projektów; krytycznie oceniać współczesne próby biurokratycznej
reglamentacji różnych sfer życia (prywatnego,
zawodowego, gospodarczego, społecznego); - myśleć
samodzielnie, ale szanować poglądy oponentów;

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K03,
ETK_K2_K04,
prezentacja
ETK_K2_K05,
ETK_K2_K06,
ETK_K2_K07, ETK_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie eseju

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Na seminarium analizować będziemy teksty klasyków myśli anarchistycznej, jak
też myślicieli mniej znanych (np. Polaków) i/lub nie mieszczących się w
klasycznych
ujęciach anarchizmu (transcendentalistów amerykańskich, syndykalistów,
kooperatystów, teoretyków i praktyków ruchu spółdzielczego...).
Określenie "od Proudhona do Bubera" określa zgrubnie ramy czasowe - mniej
więcej od połowy XIX wieku do połowy wieku XX.
Zadaniem badawczym będzie próba ujawnienia etycznych fundamentów i źródeł
W1, U1, K1
anarchizmu jako swoistej ﬁlozoﬁi człowieka i społeczeństwa.
Szczegółowy program badań i zestaw źródeł ustalany będzie w trakcie pierwszych
spotkań przy czynnym współudziale wszystkich uczestników.
Seminarium programowo unika wszelkiej biurokratycznej reglamentacji i
urzędowego planowania, wynikających z bezmyślnego stosowania jeszcze bardziej
bezmyślnego prawa i regulaminów, lecz za to dostosowane jest do oczekiwań,
zainteresowań i poszukiwań studentów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach (dyskusja, wypowiedzi), dwa referaty
prezentacje(referaty wprowadzające do dyskusji) lub jeden referat
prezentacja i krótki esej związany z problematyką seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony jeden z kursów: kurs podstawowy z ﬁlozoﬁi społecznej/politycznej albo kurs podstawowy z etyki albo kurs
podstawowy z historii ﬁlozoﬁi współczesnej lub zgoda prowadzącego

Sylabusy
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Seria IV: Etyka mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.5e4becdc3fbd1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaprezentowanie i analiza aksjologicznego wymiaru środowiska elektronicznego, czyli zaistnienia wartości
w interaktywnym środowisku sieci w wyniku partycypacji człowieka i implementacji do niej różnorodnych treści.

C2

Zaprezentowanie przykładów i analiza konsekwencji rozwoju i powiększania się znaczenia sztucznej inteligencji
i robotyki oraz cyborgizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu
ﬁlozoﬁi w powiązaniu z rozwojem wiedzy naukowej
(nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych
i ścisłych)

ETK_K2_W08,
ETK_K2_W10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać odpowiednie narzędzia
do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy
z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych i nauk szczegółowych

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U05

prezentacja

U2

zastosować odpowiednie metody interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych; potraﬁ rekonstruować tezy
i argumenty zawarte w takich tekstach oraz je
przedyskutować

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zajęcia otwartego stanowiska na nowe teorie, idee,
postawy i argumenty, które stara się poznać
i zrozumieć; jest gotowy pod ich wpływem do zmiany
własnego stanowiska

ETK_K2_K01, ETK_K2_K04 prezentacja

K2

podjęcia reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej nad przyczynianiem się
do kształtowania więzi społecznych i rozwoju
jednostek oraz grup społecznych

ETK_K2_K02, ETK_K2_K07 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie eseju

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie referatu

10

przygotowanie pracy semestralnej

10

analiza problemu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Paradygmat technologii i nowe zjawiska wynikające z technologii oraz ich wymiar
aksjologiczny.

W1, U2

2.

Transhumanizm i posthumanizm

W1, K1

3.

Mimesis – symulacja – manipulacja (czat – forum – blog)

W1, U2

4.

Technoantropologia – tożsamość sieciowa

U1, K2

5.

Rodzaje i znaczenie partycypacji – wartość zapośredniczenia

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzaminacyjna praca pisemna, referat

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seria IV: Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.1587567860.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza problemów ﬁlozoﬁcznych leżących u podłoża dylematów praktycznych z zakresu szeroko rozumianej
bioetyki, etyki medycznej, etyki zdrowia publicznego, ﬁlozoﬁi medycyny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w stopniu pogłębionym trendy rozwojowe etyki jako
subdyscypliny ﬁlozoﬁcznej oraz etyki w jej wybranych,
praktycznych zastosowaniach

ETK_K2_W05

esej, prezentacja
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W2

w stopniu pogłębionym rolę etyki w rozwoju
i funkcjonowaniu poszczególnych dziedzin życia
społecznego

ETK_K2_W07

esej, prezentacja

W3

Absolwent zna i rozumie etyczne aspekty
najistotniejszych dylematów współczesnej cywilizacji

ETK_K2_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę,
identyﬁkować i analizować problemy etyczne
we wskazanych dziedzinach życia społecznego

ETK_K2_U01

esej, prezentacja

U2

Absolwent potraﬁ przeprowadzić kompetentną
i krytyczną analizę zastanych argumentacji oraz
sformułować własne, opatrzone uzasadnieniem
stanowisko

ETK_K2_U03

esej, prezentacja

U3

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna
naukowego realizować własne projekty badawcze,
a ich efekty potraﬁ spójnie zaprezentować w formie
referatu/ pracy semestralnej.

ETK_K2_U04

esej, prezentacja

K1

Absolwent jest gotów do do krytycznej, nieuprzedzonej
oceny stanowisk etycznych, ich merytorycznych
ETK_K2_K01
uzasadnień oraz odgrywanych przez nie ról
w dyskursie naukowym i publicznym.

esej, prezentacja

K2

Absolwent jest gotów do rozpoznania problemu
etycznego, uświadomienia sobie różnorodności postaw
ETK_K2_K03
i poglądów, podjęcia - z powagą i zaangażowaniem merytorycznej dyskusji.

esej, prezentacja

K3

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu dylematów praktycznych
i odróżniania argumentów merytorycznych
od demagogicznych.

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

ETK_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Ogólnym celem tego kroczącego kursu jest analiza problemów ﬁlozoﬁcznych
leżących u podłoża dylematów praktycznych z zakresu szeroko rozumianej
bioetyki i etyki medycznej. Szczegółowym celem kursu w roku akademickim
2022/23 będzie analiza argumentów pojawiających się w akademickich
dyskusjach etycznych dotyczących początku i końca życia ludzkiego. Kurs ma za
zadanie zapoznać uczestników z aktualnym stanem debaty z zakresu etyki (a
niekiedy również z zakresu ontologii, epistemologii, ﬁlozoﬁi nauki) oraz
wykorzystać narzędzia analizy ﬁlozoﬁcznej nie tylko do dobrze znanych
dylematów (np. aborcja, eutanazja), ale także do mniej dogłębnie opracowanych
problemów, które są wynikiem postępu w biomedycynie. W poprzednich latach
omawialiśmy następujące ogólne tematy:
- Pojęcia zdrowia, choroby, dobrostanu, niepełnosprawności.
- Zło śmierci.
- Pojęcie krzywdy/szkody.
- Niewspółmierność i nieporównywalność wartości.
- Problem nietożsamości.
- Problem niepewności normatywnej.
- Pojęcie statusu moralnego.
Omawialiśmy także bardziej konkretne i praktyczne kwestie:
1.

- Status ontologiczny i moralny embrionów oraz płodów ludzkich.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

- Pojęcie życia wartego/niewartego przeżycia/kontynuowania.
- Problemy etyczne i ﬁlozoﬁczne związane z badaniami naukowymi na ludzkich
embrionach i tworach inżynierii genetycznej oraz z klonowaniem.
- Wartościowanie istnienia ludzkiego w ekonomii zdrowia publicznego.
- Eutanazja, pomoc w śmierci i zaprzestanie podtrzymywania życia (w tym:
pacjenci psychiatryczni, małoletni, wcześniaki).
- Rozróżnienie na zabicie i przyzwolenie na śmierć.
- Efekt zidentyﬁkowania (efekt oﬁary zidentiﬁkowanej).
- Problemy ﬁlozoﬁczne w "Global Burden of Disease".
- Zasada prokreacyjnej dobroczynności.
Ze względu na badawczy charakter kursu ostateczny dobór tematów w roku
2022/23 będzie zależał także od zainteresowań i oczekiwań uczestników. Wstępny
plan przewiduje skoncentrowanie się na tematach związanych głównie, choć nie
wyłącznie, z początkiem i końcem życia ludzkiego, a także także na pogłębieniu
niektórych poprzednio omawianych tematów. Kurs skierowany jest dla studentów
II stopnia ﬁlozoﬁi, ale serdecznie zapraszam także studentów II stopnia
kognitywistyki oraz - w wyjątkowych sytuacjach - poważnie zainteresowanych
tematem studentów I stopnia ﬁlozoﬁi, kognitywistyki.

Sylabusy

93 / 199

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja, praca pisemna, aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs podstawowy z etyki.

Sylabusy
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Seria IV: Argumenty bioetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.5e4becdbc8d6b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię bioetyczną w stopniu rozszerzonym
w języku angielskim

ETK_K2_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

w stopniu pogłębionym, uporządkowaną
i podbudowaną teoretycznie wiedzę z wybranego
zakresu problematyki bioetycznej

ETK_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

metody analizy i argumentacje stosowane
we wskazanym zakresie problematycznym bioetyki

ETK_K2_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

interdyscyplinarną naturę bioetyki

ETK_K2_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W5

moralne aspekty najistotniejszych dylematów
współczesnej biomedycyny

ETK_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić krytyczną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne, opatrzone
uzasadnieniem stanowisko

ETK_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

włączyć się do dyskusji na temat wybranego problemu
bioetycznego

ETK_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

samodzielnie i ze zrozumieniem przeczytać
anglojęzyczny tekst z zakresu bioetyki
i zrekonstruować zawartą w nim argumentację

ETK_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej, acz nieuprzedzonej oceny stanowisk
formułowanych w debacie bioetycznej

ETK_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

rozpoznania problemu bioetycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów, podjęcia
merytorycznej dyskusji

ETK_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

uznania znaczenia interdyscyplinarności
w rozstrzyganiu problemów bioetycznych

ETK_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości i zasady – jak
choćby wartość dobrostanu i wartość sprawiedliwości, zasada maksymalizacji
pożytku ogółu i zasada respektowania autonomii jednostki – związane szczególnie
ze zdrowiem publicznym; cz. 1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

2.

konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości i zasady – jak
choćby wartość dobrostanu i wartość sprawiedliwości, zasada maksymalizacji
pożytku ogółu i zasada respektowania autonomii jednostki – związane szczególnie
ze zdrowiem publicznym; cz. 2

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

3.

konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości i zasady – jak
choćby wartość dobrostanu i wartość sprawiedliwości, zasada maksymalizacji
pożytku ogółu i zasada respektowania autonomii jednostki – związane szczególnie
ze zdrowiem publicznym; cz. 3

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

4.

konﬂiktowe sytuacje etyczne, jakie stanowią różne formy przymusu w zakresie
ochrony zdrowia: przymusowa kwarantanna i izolacja jako restrykcje
zapobiegające szerzeniu się chorób zakaźnych; cz. 1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

5.

konﬂiktowe sytuacje etyczne, jakie stanowią różne formy przymusu w zakresie
ochrony zdrowia: przymusowa kwarantanna i izolacja jako restrykcje
zapobiegające szerzeniu się chorób zakaźnych; cz. 2

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

6.

konﬂiktowe sytuacje etyczne, jakie stanowią różne formy przymusu w zakresie
ochrony zdrowia: przymusowa kwarantanna i izolacja jako restrykcje
zapobiegające szerzeniu się chorób zakaźnych; cz. 3

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

7.

obowiązkowe szczepienia ochronne; cz. 1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

8.

obowiązkowe szczepienia ochronne; cz. 2

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

9.

obowiązkowe szczepienia ochronne; cz.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

10.

niedobrowolne testy i badania przesiewowe; cz. 1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

11.

niedobrowolne testy i badania przesiewowe; cz. 2

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

12.

niedobrowolne testy i badania przesiewowe; cz. 3

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

13.

przymusowe leczenie niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy lub
uzależnienia; cz. 1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

14.

przymusowe leczenie niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy lub
uzależnienia; cz. 2

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

15.

przymusowe leczenie niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy lub
uzależnienia; cz.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

16.

Część ćwiczeniowo-konwersatoryjna kursu jest poświęcona lekturze i analizie
tekstów korespondujących z treścią wykładów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
zaliczenie części ćwiczeniowo-konwersatoryjnej,
egzamin ustny z treści wykładów
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Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2F0.5e4becdce3080.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentami z współczesnymi teoriami konﬂiktów etycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię etyczną w stopniu rozszerzonym
w języku angielskim

ETK_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

mechanizmy powstawania i rozstrzygania konﬂiktów
między wartościami, zasadami i obowiązkami
etycznymi

ETK_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

współczesne dyskusje dotyczące konﬂiktów wartości,
zasad i obowiązków etycznych

ETK_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

metody analizy stosowane w poszczególnych wątkach
debaty etycznej

ETK_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić krytyczną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne stanowisko

ETK_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

samodzielnie przełożyć na język polski tekst
ﬁlozoﬁczny i podjąć dyskusję dotyczącą zawartych
w nim treści

ETK_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej, acz nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych oraz ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

prezentacja, zaliczenie

K2

rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów, podjęcia
merytorycznej dyskusji

ETK_K2_K03

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości, zasady, prawa i
obowiązki, a także stosowane sposoby ich rozwiązywania: konﬂikty między
wartościami osobowymi tego samego rodzaju

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Sylabusy
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2.

konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości, zasady, prawa i
obowiązki, a także stosowane sposoby ich rozwiązywania: konﬂikty między
wartościami osobowymi różnego rodzaju

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości, zasady, prawa i
obowiązki, a także stosowane sposoby ich rozwiązywania: konﬂikty między
wartościami osobowymi i nieosobowymi

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości, zasady, prawa i
obowiązki, a także stosowane sposoby ich rozwiązywania: konﬂikty między
wartościami i powinnościami

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
przygotowanie i wygłoszenie dwóch referatów
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Tutorial I/1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becdd44d55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię ﬁlozoﬁczną związaną z tematem tutorialu
w stopniu stopniu rozszerzonym w języku angielskim

ETK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

metody analizy stosowane w dyskusjach dotyczących
przedmiotu tutorialu

ETK_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

rolę etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin życia społecznego

ETK_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

identyﬁkować i analizować problemy etyczne
we wskazanych dziedzinach życia społecznego

ETK_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

pod kierunkiem opiekuna naukowego realizować
własne projekty badawcze, a ich efekty potraﬁ spójnie
zaprezentować w formie pracy pisemnej

ETK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie zapoznać się z tekstem ﬁlozoﬁcznym w j.
angielskim i podjąć dyskusję dotyczącą zawartych
w nim treści

ETK_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej, acz nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych, ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów, podjęcia
merytorycznej dyskusji

ETK_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
dylematów praktycznych i odróżniania argumentów
merytorycznych od demagogicznych

ETK_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie eseju

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

etyka badań naukowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy pisemnej
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Tutorial I/2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becdd6223d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Indywidualna praca ze studentami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię dotyczącą zagadnienia będącego
przedmiotem tutorialu stopniu rozszerzonym w języku
angielskim

ETK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

metody analizy stosowane w dyskusjach dotyczących
wybranego zagadnienia

ETK_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

rolę etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin życia społecznego

ETK_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonstruować harmonogram realizacji własnego
projektu badawczego

ETK_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić krytyczną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne, opatrzone
uzasadnieniem stanowisko

ETK_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

pod kierunkiem opiekuna naukowego realizować
własne projekty badawcze, a ich efekty potraﬁ spójnie
zaprezentować w formie pracy pisemnej

ETK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej, nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych oraz ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów

ETK_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
dylematów praktycznych i odróżniania argumentów
merytorycznych od demagogicznych

ETK_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie eseju

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warunkiem koniecznym uruchomienia tutorialu jest wybór zagadnienia
mieszczącego się w następującym zakresie tematycznym: bioetyka, etyka/
metaetyka medyczna, etyka badań naukowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy pisemnej
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Tutorial I/3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becdd7daeb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Stanowiska w obrębie etyki normatywnej lub
metaetyki

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W06,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W10,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

esej

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06,
ETK_K2_U09,
ETK_K2_U10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Pisać teksty naukowe z zakresu etyki normatywnej lub
metaetyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wyrażania i uzasadniania swoich poglądów pisemnie
w sposób zrozumiały dla społeczności akademickiej

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
ETK_K2_K03,
esej
ETK_K2_K04,
ETK_K2_K05,
ETK_K2_K06, ETK_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

6

przygotowanie eseju

10

analiza aktów normatywnych

1

konsultacje

2

przygotowanie pracy semestralnej

14

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Utylitaryzm

W1, U1, K1

2.

Kantyzm

W1, U1, K1

3.

Deontologia

W1, U1, K1

4.

Status moralny

W1, U1, K1

5.

Realizm

W1, U1, K1

6.

Antyrealizm

W1, U1, K1

7.

Konstruktywizm

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie pracy

110 / 199

Tutorial I/4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becdd9980e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu pogłębionym specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną etyki jako nauki ﬁlozoﬁcznej

ETK_K2_W01

esej

ETK_K2_U01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystując posiadaną wiedzę, identyﬁkować
i analizować problemy etyczne we wskazanych
dziedzinach życia społecznego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

111 / 199

krytycznej, acz nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych, ich merytorycznych uzasadnień oraz
odgrywanych przez nie ról w dyskursie naukowym
i publicznym

K1

ETK_K2_K01

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie eseju

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

tutorial

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs podstawowy z etyki, znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie tekstów naukowych.

Sylabusy
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Tutorial I/5
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becddb6c8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wsparcie studenta w doskonaleniu własnego warsztatu badawczego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

współcześnie znaczącą problematykę etyczną
i antropologiczną

ETK_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

krytycznie myśleć i formułować problemy.

ETK_K2_U01

zaliczenie na ocenę, esej

ETK_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

społecznej wymiany argumentów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie eseju

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praca nad krytycznymi zagadnieniami współczesnej etyki. Obszar zainteresowań
prowadzącego: współczesna problematyka zła, kwestie wolności i
odpowiedzialności.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie eseju
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Tutorial I/6
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becddd2b67.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształcenie umiejętności rozpoznawania problemów ﬁlozoﬁcznych (w tym etycznych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
terminologię ﬁlozoﬁczną oraz wybrane obszary
problemowe wraz z właściwą im metodologią

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

W2

student zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁi i etyki
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

zaliczenie na ocenę, esej

U1

student potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić
problem w pracy pisemnej, podając argumentację
na rzecz jego rozwiązania

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U09,
ETK_K2_U10

zaliczenie na ocenę, esej

U2

ETK_K2_U02,
student potraﬁ samodzielnie – choć przy udziale tutora ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
– wskazać kierunek swojego dalszego rozwoju
ETK_K2_U09,
naukowego
ETK_K2_U10

zaliczenie na ocenę, esej

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do życzliwego odniesienia się
do autora o odmiennych poglądach i w sposób
merytoryczny wejść w dyskusję z jego stanowiskiem
(przekonaniami)

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
zaliczenie na ocenę, esej
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres obszaru badawczego, którego będzie dotyczyła praca napisana w ramach
tutorialu, powinien mieścić się w zakresie badań prowadzonych przez tutora:
etyka, ﬁlozoﬁa podmiotowości (samoświadomość, samowiedza i tożsamość),
fenomenologia i hermeneutyka, ﬁlozoﬁczne ujęcia emocji, spór z naturalizmem.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tutorial I/7
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becddee859.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem tutorialu jest wsparcie studenta w doskonaleniu własnego warsztatu badawczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

rolę etyki w myśli współczesnej

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
samodzielnie formułować i realizować zadania
badawcze.

U1

ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestnictwa w debacie publicznej jako publikujący
autor.

K1

ETK_K2_K01, ETK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tutorial obejmuje serię indywidualnych konsultacji ze studentem, mających za
zadanie wsparcie jego indywidualnej pracy badawczej. Obszar zainteresowań
prowadzącego: współczesna etyka ﬁlozoﬁczna, ze szczególnym naciskiem na
fenomenologię (zwłaszcza w wersji wczesnego Martina Heideggera) i ﬁlozoﬁę
dialogu oraz ich historyczne źródła i inspiracje.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularne uczestnictwo w konsultacjach, przedstawienie pracy pisemnej
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Tutorial I/8
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becde161d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z Arystotelesową koncepcją przyjaźni - wykład

C2

Celem kursu jest zbadanie Traktatu o przyjemności (Etyka nikomachejska VII.11-14)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna znaczenie terminów philia, philos, philein, eran,
stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia

ETK_K2_W02

zaliczenie
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W2

zna typologię przyjaźni - utylitarna, hedoniczna,
aretologiczna - i rozumie kryteria podziału

ETK_K2_W04

zaliczenie

W3

zna warunki i cechy przyjaźni

ETK_K2_W07

zaliczenie

W4

zna i rozumie różne stanowiska na temat deﬁnicji
przyjaźni

ETK_K2_W15

zaliczenie

W5

rozumie deﬁnicję przyjaciela: "przyjaciel to inne ja"

ETK_K2_W12

zaliczenie

W6

zna i rozumie argumenty na rzecz przyjaźni
intrapersonalnej

ETK_K2_W02

zaliczenie

W7

zna i rozumie różnicę między prawdziwym i fałszywym
samolubem

ETK_K2_W15

zaliczenie

W8

zna i rozumie stosunek między przyjaźnią
i samowystarczalnością

ETK_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozwiązać aporię, "czy przyjaźń jest pewną
aretē czy jest nierozłączna z aretē"

ETK_K2_U01

zaliczenie

U2

potraﬁ rozwiązać aporię "czy jest możliwa przyjaźń
bez przyjemności"

ETK_K2_U03

zaliczenie

U3

potraﬁ wyjaśnić, czym różni się przyjaźń aretologiczna
od przyjaźni hedonicznej

ETK_K2_U03

zaliczenie

U4

potraﬁ rozwiązać aporię "czy trzeba bardziej miłować
samego siebie czy kogoś innego"

ETK_K2_U03

zaliczenie

U5

potraﬁ rozwiązać aporię "czy eudaimōn będzie
potrzebował przyjaciół"

ETK_K2_U02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego stawiania pytań

ETK_K2_K01

zaliczenie

K2

samodzielnego udzielania odpowiedzi,
argumentowania i wyciągania wniosków

ETK_K2_K02

zaliczenie

K3

samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych
i pisemnych o charakterze teoretycznym

ETK_K2_K08

zaliczenie

K4

rozumienia i oceny wypowiedzi ogólnoteoretycznych

ETK_K2_K04

zaliczenie

K5

krytycznej analizy tekstu ﬁlozoﬁcznego

ETK_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Znaczenie terminów philein, eran, stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia
Przedstawienie problemów związanych z zagadnieniem przyjaźni w oparciu o VIII.1 W1, K1, K2
Etyki nikomachejskiej [EN] oraz VII.1 Etyki eudemejskiej [EE]

2.

Aporia: czy przyjaźń jest pewną aretē czy jest nierozłączna z aretē

W1, U1, K1, K2, K3

Typologia przyjaźni – przyjaźń utylitarna, hedoniczna, aretologiczna:
3.

- analiza ustępów EN VIII.2 oraz EEVII.2

W1, W2, K1, K2, K3

- obiekty miłości i powody miłości

4.

czy jest możliwa przyjaźń bez przyjemności
czym różni się przyjaźń hedoniczna od przyjaźni charakterologicznej
od której z dwóch rzeczy zależy miowanie: czy miłujemy, ponieważ jest dobry
nawet, jeśli nie jest przyjemny, w każdym razie nie z tego powodu

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4

Homonimiczność przyjaźni:
- czym są homonimy; Kategorie I.1, Topiki I.15
5.

– różne typy homonimiczności: pros hen, kath'homoiotēta, kat'analogian, kata
metaphoran

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4

- homonimy a orzekanie wielorakie (pollachōs legetai), - różne typy związków
pomiędzy przyjaźnią utylitarną, hedoniczną i charakterologiczną;
6.

deﬁnicja przyjaźni: różne poglądy n/t deﬁnicji przyjaźni: Fortenbaugh, Walker,
Cooper, Irwin, Broadie, Price, Pakaluk, Owen

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

Warunki i cechy przyjaźni:
7.

- zagadnienie życzliwości (eunoia), ENIX.5; EEVII.7

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

- cechy przyjaźni (ta philika), EN IX.4
8.

przyjaciel jako inny „ja” (allos autos)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4

9.

Charakterystyka działania dobroczynnego, ENIX.7

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4, K5

Przyjaźń intrapersonalna:
10.

- argument z porównania, ENIX.4

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K5

- argument z harmonii psuchē, ENIX.4, EEVII.6
aporia: czy trzeba bardziej miłować samego siebie czy kogoś innego?; ENIX.8;
11.
typy miłowania siebie (philautia)

Sylabusy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5
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12.

prawdziwy i fałszywy samolub (philautos)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4, K5

13.

Przyjaźń i samowystarczalność, EN IX.9; EE VII.12

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

aproia: czy eudaimōn będzie potrzebował przyjaciół;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

i] argument z oglądalności działań przyjaciela;
14.
ii] argument ze współpostrzegania;
iii] argument z poznawalności samego siebie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca semestralna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tutorial I/9
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.230.5e4becde3289d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza problemów i zagrożeń jakie niesie w sobie współczesny świat i postawy człowieka względem Innego,
Drugiego, Środowiska rozumianego jako Inny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie moralne aspekty
najistotniejszych dylematów współczesnej cywilizacji

ETK_K2_W05,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W10

brak zaliczenia
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Absolwent potraﬁ skonstruować harmonogram
realizacji własnego projektu badawczego, a w razie
potrzeby - dla osiągnięcia zaplanowanych w nim celów
- podjąć efektywną współpracę

U1

ETK_K2_U06,
ETK_K2_U09

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do przyjęcia aktywnej postawy
ze względu na rolę społeczeństwa obywatelskiego

K1

ETK_K2_K02,
brak zaliczenia
ETK_K2_K04, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

Przygotowywanie projektów

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Figura Innego, kim jest Inny we współczesnym świecie

W1, U1, K1

2.

Kryzys - kulturowy, ekologiczny, oblicza kryzysu

W1, U1, K1

3.

Przemiany kulturowe i wymagania współczesnej etyki wobec dynamiki zmiany

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

125 / 199

Etyka A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.210.1588070354.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do etyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną etyki jako
nauki ﬁlozoﬁcznej

ETK_K2_W02

raport, esej
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W2

teoretyczne podstawy poglądów oraz terminologię
etyczną

ETK_K2_W04

raport, esej

W3

w stopniu pogłębionym, uporządkowaną
i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu etyki

ETK_K2_W07

raport, esej

W4

metody analizy stosowane w poszczególnych trendach
rozwojowych etyki

ETK_K2_W08

raport, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić krytyczną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne, opatrzone
uzasadnieniem stanowisko

ETK_K2_U01

raport, esej

U2

korzystając ze zdobytej wiedzy merytorycznej
i metodologicznej włączyć się w dyskusję na temat
wybranego problemu etycznego

ETK_K2_U02

raport, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej, acz nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych, ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K03

raport, esej

K2

rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów

ETK_K2_K06

raport, esej

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
dylematów praktycznych i odróżniania argumentów
merytorycznych od demagogicznych

ETK_K2_K08

raport, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

analiza problemu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

działy, problemy i kierunki etyki (nauka o moralności i etyka ﬁlozoﬁczna; etyka
normatywna i metaetyka; teoria dobra i teoria powinności), cz. 1

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

2.

działy, problemy i kierunki etyki (nauka o moralności i etyka ﬁlozoﬁczna; etyka
normatywna i metaetyka; teoria dobra i teoria powinności); cz. 2

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

Sylabusy
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3.

przegląd teorii dobra (dobra osobowe i dobra impersonalne; dobro osoby jako
szczęście i jako samourzeczywistnienie; subiektywistyczne i obiektywistyczne
koncepcje szczęścia); cz. 1

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

4.

przegląd teorii dobra (dobra osobowe i dobra impersonalne; dobro osoby jako
szczęście i jako samourzeczywistnienie; subiektywistyczne i obiektywistyczne
koncepcje szczęścia); cz. 2

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

5.

przegląd teorii dobra (dobra osobowe i dobra impersonalne; dobro osoby jako
szczęście i jako samourzeczywistnienie; subiektywistyczne i obiektywistyczne
koncepcje szczęścia); cz.3

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

6.

przegląd koncepcji powinności – teorie konsekwencjalistyczne (zasada
optymalnych konsekwencji i jej specyﬁkacje; utylitaryzm i inne wersje
konsekwencjalizmu); cz1

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

7.

przegląd koncepcji powinności – teorie konsekwencjalistyczne (zasada
optymalnych konsekwencji i jej specyﬁkacje; utylitaryzm i inne wersje
konsekwencjalizmu); cz.2

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

8.

przegląd koncepcji powinności – teorie konsekwencjalistyczne (zasada
optymalnych konsekwencji i jej specyﬁkacje; utylitaryzm i inne wersje
konsekwencjalizmu); cz.3

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2, K3

9.

przegląd koncepcji powinności – teorie konsekwencjalistyczne (zasada
optymalnych konsekwencji i jej specyﬁkacje; utylitaryzm i inne wersje
konsekwencjalizmu); cz.4

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

10.

przegląd koncepcji powinności – teorie konsekwencjalistyczne (zasada
optymalnych konsekwencji i jej specyﬁkacje; utylitaryzm i inne wersje
konsekwencjalizmu); cz.5

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

11.

przegląd koncepcji powinności – teorie deontologiczne (etyka Kantowska i etyka
obowiązków prima facie; zastosowania teorii deontologicznych do spornych
problemów etyki praktycznej); cz. 1

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

12.

przegląd koncepcji powinności – teorie deontologiczne (etyka Kantowska i etyka
obowiązków prima facie; zastosowania teorii deontologicznych do spornych
problemów etyki praktycznej); cz. 2

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

13.

przegląd koncepcji powinności – teorie deontologiczne (etyka Kantowska i etyka
obowiązków prima facie; zastosowania teorii deontologicznych do spornych
problemów etyki praktycznej); cz. 3

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

14.

przegląd koncepcji powinności – teorie deontologiczne (etyka Kantowska i etyka
obowiązków prima facie; zastosowania teorii deontologicznych do spornych
problemów etyki praktycznej); cz. 4

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

15.

przegląd koncepcji powinności – teorie deontologiczne (etyka Kantowska i etyka
obowiązków prima facie; zastosowania teorii deontologicznych do spornych
problemów etyki praktycznej); cz. 5

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

16.

Część ćwiczeniowo-konwersatoryjna kursu wypełnia analiza tekstów źródłowych
korespondujących z treściami wykładów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie części
ćwiczeniowo-konwersatoryjnej, egzamin ustny z treści wykładów
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie części
ćwiczeniowo-konwersatoryjnej, egzamin ustny z treści wykładów
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Etyka B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.210.1588070421.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w podstawową wiedzę dotyczącą etyki, jej pojęć i stanowisk

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zyskuje podstawową wiedzę dotyczącą historii
etyki i współczesnej etyki ﬁlozoﬁcznej

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W05

esej
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W2

Student poznaje podstawowe pojęcia i stanowiska
w zakresie etyki

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05

esej

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ jasno i merytorycznie argumentować,
poprawnie rekonstruuje tezy zawarte w analizowanych
tekstach oraz potraﬁ odnieść swoje argumenty
ﬁlozoﬁczne do ważnych problemów współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

ETK_K2_K03,
egzamin ustny
ETK_K2_K04, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Jeśli „prawdziwa etyka zaczyna się tam, gdzie milkną słowa” (A. Schweitzer) i jeśli
„świat nie jest spragniony traktatów etycznych, a tym, czego naprawdę
potrzebuje, to rzetelna praktyka” (Gandhi), to czym jest etyka i jej uprawianie?
Jeśli „jest jasne, że etyki nie da się wypowiedzieć” (L. Wittgenstein) i jeśli „etyka,
na tyle, na ile wypływa z pragnienia, by powiedzieć coś o ostatecznym sensie
życia, o absolutnym dobru, o tym co ma wartość absolutną, nie może być nauką”
(tenże) – to o czym traktują uniwersyteckie wykłady z etyki? Jeśli „ﬁlozoﬁa
heideggerowska znosi nowożytne odróżnienie etyki i ontologii, które wyrządziło
tak wiele zła” (J. Patocka), jeśli „etyka nie jest bynajmniej warstwą przykrywającą
ontologię, ale tym, co jest w pewnym sensie bardziej ontologiczne niż ontologia”
(E. Lévinas), – to jakie jest miejsce etyki w obszarze ﬁlozoﬁi? Jeśli „istnieje – na
drodze mądrości – poznanie etyczne całkowicie przewyższające samą etykę, bez
którego całe bezpośrednie poznanie etyczne wartości ogólnie ważnych jest z
istoty niedoskonałe” (M. Scheler), to jak taka mądrość może stać się przedmiotem
nauczania, szczególnie jeśli pamiętać, iż „nie może być w ogóle żadnego
nauczyciela dla sztuki egzystowania” (S. Kierkegaard)? „Nie byłem nigdy niczyim
nauczycielem” – wyznał nasz nauczyciel Sokrates. Czy jednak etyka, jak to nam
ukazał, może rzeczywiście mieć charakter troski o duszę, o „własną” duszę? Czy
etyką może być owa Arystotelesowska nauka o szczęściu, jeśli „człowiek n i e
dąży do szczęścia, jak mniemają Anglicy” (F. Nietzsche)? A jeśli „wolność i prawo
moralne odsyłają wzajemnie do siebie” (Kant), to czym jest wolność i czy w ogóle
jest,szczególnie kiedy pamiętać, iż „wolność nie jest przedmiotem” i ̇ze
„poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie na drodze przedmiotowego badania
prowadziłoby wprost do zanegowania wolności” (K. Jaspers)? W jakim sensie
problem etyczności człowieka wyrasta z naszej skończoności? Czy jesteśmy
nieuchronnie „źli” i na czym polega „złośliwość zła” i „rozpaczliwość dobra”?
Omawiany materiał historyczny rozciąga się od Sokratesa do Lévinasa i nam
współczesnych.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Obecność na wykładzie

ćwiczenia

esej

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i oddanie eseju

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.220.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie podstawowej wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej,
w szczególności prawa autorskiego, rozumie istotę
ochrony własności intelektualnej, rozróżnia dobra
materialne od dóbr niematerialnych, zna charakter
i właściwości praw przyznawanych twórcom, zna
zasady korzystania z utworów i przedmiotów praw
pokrewnych oraz istotę i przypadki dozwolonego
korzystania z utworów dla celów osobistych
i nauczania, zna zasady i konsekwencje odnoszące się
do naruszenia autorskich praw majątkowych
i osobistych, zna zasady ochrony wizerunku, zna
zasady ochrony programów komputerowych ,
podstawowe reguły dotyczące obrotu autorskimi
prawami majątkowymi oraz podstawowe aspekty
prawa autorskiego w internecie

ETK_K2_W11

zaliczenie pisemne

ETK_K2_U02

zaliczenie pisemne

ETK_K2_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przykłady chronionych dóbr niematerialnych,
określić zakres ochrony przewidzianej w obszarze
własności intelektualnej, scharakteryzować prawa
majątkowe i osobiste, wymienić zasady korzystania
z utworów w ramach dozwolonego użytku oraz
wskazać jego rodzaje i przykłady, wskazać
konsekwencje popełnienia plagiatu, rozróżnić rodzaje
umów z zakresu obrotu prawami majątkowymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do przestrzegania podstawowych zasad związanych
z ochroną własności intelektualnej w szczególności
praw autorskich, upowszechniania wiedzy w tym
zakresie w społeczeństwie oraz zwracania uwagi
na różnorodne formy ich naruszania, prawidłowego
korzystania z wytworów intelektualnych dostępnych
w internecie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

5

analiza aktów normatywnych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, wskazana jest rola i znaczenie
ochrony własności intelektualnej, zasad dozwolonego korzystania z chronionych
wytworów; przedstawiane są podstawowe reguły i instytucje w obszarze prawa
autorskiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru, zaliczenie od 7 pkt/ 12

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie przedmiotu w ramach I-ego stopnia

Sylabusy
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Seria I: Wprowadzenie do etyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.220.5e4becdace476.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w podstawową wiedzę dotyczącą etyki, jej pojęć i stanowisk

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zyskuje pogłębioną wiedzę dotyczącą historii
etyki i współczesnej etyki ﬁlozoﬁcznej

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W09

W2

Student poznaje podstawowe pojęcia i stanowiska
w zakresie etyki

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U06

zaliczenie ustne, esej

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ jasno i merytorycznie argumentować,
poprawnie rekonstruuje tezy zawarte w analizowanych
tekstach oraz potraﬁ odnieść swoje argumenty
ﬁlozoﬁczne do ważnych problemów współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

ETK_K2_K01,
zaliczenie ustne
ETK_K2_K03, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Jeśli „prawdziwa etyka zaczyna się tam, gdzie milkną słowa” (A. Schweitzer) i jeśli
„świat nie jest spragniony traktatów etycznych, a tym, czego naprawdę
potrzebuje, to rzetelna praktyka” (Gandhi), to czym jest etyka i jej uprawianie?
Jeśli „jest jasne, że etyki nie da się wypowiedzieć” (L. Wittgenstein) i jeśli „etyka,
na tyle, na ile wypływa z pragnienia, by powiedzieć coś o ostatecznym sensie
życia, o absolutnym dobru, o tym co ma wartość absolutną, nie może być nauką”
(tenże) – to o czym traktują uniwersyteckie wykłady z etyki? Jeśli „ﬁlozoﬁa
heideggerowska znosi nowożytne odróżnienie etyki i ontologii, które wyrządziło
tak wiele zła” (J. Patocka), jeśli „etyka nie jest bynajmniej warstwą przykrywającą
ontologię, ale tym, co jest w pewnym sensie bardziej ontologiczne niż ontologia”
(E. Lévinas), – to jakie jest miejsce etyki w obszarze ﬁlozoﬁi? Jeśli „istnieje – na
drodze mądrości – poznanie etyczne całkowicie przewyższające samą etykę, bez
którego całe bezpośrednie poznanie etyczne wartości ogólnie ważnych jest z
istoty niedoskonałe” (M. Scheler), to jak taka mądrość może stać się przedmiotem
nauczania, szczególnie jeśli pamiętać, iż „nie może być w ogóle żadnego
nauczyciela dla sztuki egzystowania” (S. Kierkegaard)? „Nie byłem nigdy niczyim
nauczycielem” – wyznał nasz nauczyciel Sokrates. Czy jednak etyka, jak to nam
ukazał, może rzeczywiście mieć charakter troski o duszę, o „własną” duszę? Czy
etyką może być owa Arystotelesowska nauka o szczęściu, jeśli „człowiek n i e
dąży do szczęścia, jak mniemają Anglicy” (F. Nietzsche)? A jeśli „wolność i prawo
moralne odsyłają wzajemnie do siebie” (Kant), to czym jest wolność i czy w ogóle
jest,szczególnie kiedy pamiętać, iż „wolność nie jest przedmiotem” i ̇ze
„poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie na drodze przedmiotowego badania
prowadziłoby wprost do zanegowania wolności” (K. Jaspers)? W jakim sensie
problem etyczności człowieka wyrasta z naszej skończoności? Czy jesteśmy
nieuchronnie „źli” i na czym polega „złośliwość zła” i „rozpaczliwość dobra”?
Omawiany materiał historyczny rozciąga się od Sokratesa do Lévinasa i nam
współczesnych.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, esej

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy pisemnej i aktywnego udziału w
zajęciach
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Seria II: Metaetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.220.5e4becdae87ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami metaetyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Relacja metaetyki w stosunku do innych dziedzin etyki
i ﬁlozoﬁi

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W08

zaliczenie ustne

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie przeprowadzać reﬂeksję na temat
znaczenia wyrażeń etycznych i ich odniesienia
do rzeczywistości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzania metaetycznej analizy języka
normatywnego używanego w kontaktach społecznych

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
zaliczenie ustne
ETK_K2_K03,
ETK_K2_K04, ETK_K2_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest metaetyka?

W1, U1, K1

2.

Nonnaturalistyczny realizm

W1, U1, K1

3.

Naturalistyczny realizm

W1, U1, K1

4.

Teoria błędu

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Fikcjonalizm

W1, U1, K1

6.

Ekspresywizm

W1, U1, K1

7.

Kontekstualizm

W1, U1, K1

8.

Relatywizm

W1, U1, K1

9.

Realizm i obiektywność

W1, U1, K1

10.

Konstruktywizm

W1, U1, K1

11.

Kognitywizm i nonkognitywizm

W1, U1, K1

12.

Intuicjonizm w epistemologii moralnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie ustne

obecność, aktywne uczestnictwo i napisanie pracy

wykład

zaliczenie ustne

opanowanie materiału omawianego na wykładzie

Sylabusy
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Seria III: Bioetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.220.5e4becdb298f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi wątkami bioetycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w stopniu pogłębionym trendy rozwojowe bioetyki

ETK_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

w stopniu pogłębionym specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną bioetyki

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

interdyscyplinarny charakter rozważań bioetycznych

ETK_K2_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

zaawansowane metody analizy stosowane w tekstach
bioetycznych

ETK_K2_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystując posiadaną wiedzę, identyﬁkować
i analizować problemy etyczne w sferze badań
badaniach bioetycznych

ETK_K2_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić krytyczną analizę prezentowanych
w wybranych tekstach stanowisk i argumentów oraz
formułować na ich temat własne, opatrzone
uzasadnieniem poglądy

ETK_K2_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

korzystając ze zdobytej wiedzy merytorycznej
i metodologicznej aktywnie uczestniczyć w dyskusji
dotyczącej problemów bioetycznych

ETK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie i ze zrozumieniem zapoznać się
z trudnym tekst ﬁlozoﬁcznym, zreferować zawarte
w nim argumenty oraz podjąć dyskusję dotyczącą
zawartych w nim treści

ETK_K2_U08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej, nieuprzedzonej oceny stanowisk
bioetycznych oraz ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

rozpoznania problemu bioetycznego , uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów, podjęcia
merytorycznej dyskusji

ETK_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
dylematów bioetycznych i odróżniania argumentów
merytorycznych od demagogicznych

ETK_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K4

docenić znaczenie i zalety interdyscyplinarności

ETK_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
177

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fundamentalne regulacje normatywne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

2.

Ewolucja przekonań normatywnych na przykładzie ruchu eugenicznego z
przełomu XIX i XX w.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

3.

Koherentyzmu, pryncypializm i etyka czterech zasad

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

4.

Autonomia pacjenta a typy relacji w procesie terapeutycznym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

5.

Koncepcja sprawiedliwości N. Danielsa

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

6.

Problematyka doskonalenia w medycynie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

7.

Etyka badań biomedycznych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

8.

30-godzinna część ćwiczeniowo-konwersatoryjna kursu jest poświęcona lekturze i
analizie wybranych tekstów uzupełniających i poszerzających problematykę
poruszaną na wykłądach

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

regularne uczestnictwo i aktywność

wykład

zaliczenie ustne

znajomość treści wykłądów

Sylabusy
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Antropologia ciała
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece0332ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie teorii i metod dotyczących ciała i cielesności w językoznawstwie, etnologii/antropologii kulturowej,
socjologii, historii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie antropologii ciała w naukach
humanistycznych i społecznych.

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja
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W2

W3

specyﬁkę przedmiotową, terminologiczną
i metodologiczną antropologii ciała.

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W14

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

podstawowe sposoby ujmowania kultury oraz
człowieka z perspektywy antropologii ciała.

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W06,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W13

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów zajmujących się
problematyką antropologii ciała.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

wykorzystać terminologię i metodologię swoistą dla
antropologii ciała w pracy badawczej.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju i dokształcania się zawodowego, zna
zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności w zakresie antropologii ciała.

ETK_K2_K01

K2

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
wykorzystując wiedzę i umiejętności związane
z antropologią ciała.

ETK_K2_K02,
ETK_K2_K03,
zaliczenie na ocenę, esej,
ETK_K2_K04,
prezentacja
ETK_K2_K05,
ETK_K2_K06, ETK_K2_K07

K3

pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności.

ETK_K2_K05, ETK_K2_K06

K4

prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

ETK_K2_K04,
zaliczenie na ocenę, esej,
ETK_K2_K05,
prezentacja
ETK_K2_K06, ETK_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

10

analiza badań i sprawozdań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia dotyczą wybranych problemów i tematów odnoszących się do ciała jako
źródła i przedmiotu opisu kultury, przedmiotu dyskursów i praktyk, swego rodzaju
przedstawienia życia społeczno-kulturowego poprzez pryzmat ekspresji
doświadczeń ciała. Są to zainteresowania ﬁlozoﬁi, językoznawstwa, historii,
socjologii, etnologii i antropologii kulturowej, i innych nauk szczegółowych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Archeologia śmierci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece04e1f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W2

Sylabusy

miejsce i znaczenie archeologii śmierci w naukach
humanistycznych i społecznych.

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12

zaliczenie na ocenę

specyﬁkę przedmiotową, terminologiczną
i metodologiczną archeologii śmierci.

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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W3

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W06,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W13

zaliczenie na ocenę

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów zajmujących się
problematyką archeologii śmierci.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie na ocenę

wykorzystać terminologię i metodologię swoistą dla
archeologii śmierci w pracy badawczej.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

podstawowe sposoby ujmowania kultury oraz
człowieka z perspektywy archeologii śmierci.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju i dokształcania się zawodowego, zna
zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności w zakresie archeologii śmierci.

ETK_K2_K01

K2

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
wykorzystując wiedzę i umiejętności związane
z archeologią śmierci.

ETK_K2_K02,
ETK_K2_K03,
ETK_K2_K04,
zaliczenie na ocenę
ETK_K2_K05,
ETK_K2_K06, ETK_K2_K07

K3

pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności

ETK_K2_K05, ETK_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K4

prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

ETK_K2_K04,
ETK_K2_K05,
zaliczenie na ocenę
ETK_K2_K06, ETK_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

29

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Problematyka wykładów obejmuje zagadnienia zróżnicowania obrzędowości
funeralnej dawnych społeczeństw; omówione zostaną potencjalne czynniki
wpływające na zróżnicowanie tejże obrzędowości, a także konteksty, w jakich
odkrywane są ludzkie szczątki w różnym stanie zachowania; przedstawiony będzie
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
aspekt etyczny metod postępowania badawczego wobec kopalnych szczątków
K2, K3, K4
ludzkich, a także aspekt etyczny prezentowania ludzkich szczątków w
muzealnictwie archeologicznym. Omówione zostaną różnorodne metody analiz
antropologicznych stosowanych w archeologii w studiach nad demograﬁą
populacji prehistorycznych i ich stanem biologicznym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę uzyskanie pozytywne oceny z kolokwium, obecność na zajęciach
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Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece06bb0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W2

Sylabusy

miejsce i znaczenie antropologii medycznej w naukach
humanistycznych i społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem archeologii i historii.

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12

zaliczenie na ocenę, esej

zna i rozumie specyﬁkę przedmiotową,
terminologiczną i metodologiczną antropologii
medycznej.

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W14

zaliczenie na ocenę, esej

151 / 199

ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W06,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W13

zaliczenie na ocenę, esej

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów zajmujących się
problematyką antropologii medycznej.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej

U2

wykorzystać terminologię i metodologię swoistą dla
antropologii medycznej w pracy badawczej.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej

U3

realizować własne projekty oraz prezentować ich
wyniki w postaci referatu/eseju.

ETK_K2_U04

esej

zaliczenie na ocenę, esej

W3

podstawowe sposoby ujmowania kultury oraz
człowieka z perspektywy antropologii medycznej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju i dokształcania się zawodowego, zna
zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności w zakresie antropologii medycznej.

ETK_K2_K01

K2

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
wykorzystując wiedzę i umiejętności związane
z antropologią medyczną.

ETK_K2_K02,
ETK_K2_K03,
ETK_K2_K04,
zaliczenie na ocenę, esej
ETK_K2_K05,
ETK_K2_K06, ETK_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu antropologii ciała i
archeologii śmierci.Przedstawione zostaną wybrane problemy i tematy odnoszące
się do ciała jako źródła i przedmiotu opisu kultury, przedmiotu dyskursów i
praktyk, swego rodzaju przedstawienia życia społeczno-kulturowego poprzez
pryzmat ekspresji
doświadczeń ciała. Są to zainteresowania ﬁlozoﬁi, językoznawstwa,
historii,socjologii, etnologii i antropologii kulturowej, i innych nauk szczegółowych
Przedstawione zostanie zróżnicowanie obrzędowości funeralnej dawnych
społeczeństw; omówione zostaną potencjalne czynniki wpływające na
zróżnicowanie tejże obrzędowości, a także konteksty, w jakich odkrywane są
ludzkie szczątki w różnym stanie zachowania; przedstawiony będzie aspekt
etyczny metod postępowania badawczego wobec kopalnych szczątków ludzkich, a
także aspekt etyczny prezentowania ludzkich szczątków w muzealnictwie
archeologicznym. Omówione zostaną różnorodne metody analiz
antropologicznych stosowanych w archeologii w studiach nad demograﬁą
populacji prehistorycznych i ich stanem biologicznym, a także pewne metody z
zakresu medycyny sądowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium; uzyskanie pozytywnej
oceny eseju, obecność na zajęciach
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Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece087a34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja etycznych aspektów badań archeologicznych i wystawiennictwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w stopniu pogłębionym trendy rozwojowe etyki w jej
w kontekście badań historycznych i archeologicznych

ETK_K2_W05,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W10

zaliczenie na ocenę
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W2

interdyscyplinarny charakter rozważań etycznych

ETK_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane metody analizy stosowane w tekstach
dotyczących wskazanej sfery rozważań etycznych

ETK_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystując posiadaną wiedzę, identyﬁkować
i analizować problemy etyczne w sferze badań
badaniach historycznych i archeologicznych
na ludzkich szczątkach

ETK_K2_U01

zaliczenie

U2

przeprowadzić krytyczną analizę prezentowanych
w wybranych tekstach stanowisk i argumentów oraz
formułować na ich temat własne, opatrzone
uzasadnieniem poglądy

ETK_K2_U03

zaliczenie

U3

korzystając ze zdobytej wiedzy merytorycznej
i metodologicznej aktywnie uczestniczyć w dyskusji
dotyczącej wskazanej w tytule kursu sfery życia

ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie

U4

samodzielnie i ze zrozumieniem zapoznać się
z trudnym tekst ﬁlozoﬁcznym, zreferować zawarte
w nim argumenty oraz podjąć dyskusję dotyczącą
zawartych w nim treści

ETK_K2_U08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej, nieuprzedzonej oceny stanowisk etycznych
oraz ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie

K2

rozpoznania problemu etycznego we wskazanej sferze
życia społecznego, uświadomienia sobie różnorodności ETK_K2_K03
postaw i poglądów, podjęcia merytorycznej dyskusji

zaliczenie

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
dylematów we wskazanej sferze życia praktycznego
i odróżniania argumentów merytorycznych
od demagogicznych

ETK_K2_K04

zaliczenie

K4

docenić znaczenie i zalety interdyscyplinarności

ETK_K2_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści wprowadzające I: podstawowe zasady etyczne prowadzenia badań
biomedycznych z udziałem ludzi.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

2.

Treści wprowadzające II: etyczne aspekty prowadzenie badań na ludzkich
zwłokach, szczątkach i innym ludzkim materiale biologicznym 1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

3.

Treści wprowadzające III: etyczne aspekty prowadzenie badań na ludzkich
zwłokach, szczątkach i innym ludzkim materiale biologicznym 2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

4.

Treści wprowadzające IV: problematyka pośmiertnej szkody i innych
domniemanych źródeł szacunku jako naczelnej wartości regulującej zasady
prowadzenia badań na ludzkich szczątkach.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

5.

(Zajęcia 5 – 15 lektura, omówienie i krytyczna analiza tez i argumentów
zawartych w wybranych tekstach dotyczących etyki historycznych i
archeologicznych badań na ludzkich szczątkach; omówienie niektórych tekstów
może wymagać więcej niż jednego spotkania). Lori B. Andrews, Do the Dead Have
Interests? Policy Issues for Research After Life (with D. Nelkin), 24 Am. J.L. & Med.
261 (1998).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

6.

Clark Spencer Larsen and Phillip L. Walker, The Ethics of Bioarchaeology

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

7.

Bahn P.G. Do not disturb? Archaeology and the rights of the dead, J Appl Philos
1984; 1:213-25.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

8.

D. Gareth Jones, Robyn J. Harris, Archaeological Human Remains. Scientiﬁc,
Cultural, and Ethical Considerations, “Current Anthropology”, 39 (2), 1998, s.
253-264

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

9.

Holm S., The privacy of Tutankhamen - utilising the genetic information in stored
tissue samples, “Theoretical Medicine & Bioethics”, 2001; 22:437-49.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

10.

I. M. Kaufmann, F. J. Rühli, Without ‘informed consent’? Ethics and ancient
mummy research, “Journal of Medical Ethics” 2010:36, 608-613

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

11.

B. M. Kreissl Lonfat, I. M. Kaufmann, F. J. Rühli, A Code of Ethics for EvidenceBased Research With Ancient Human Remains, “The Anatomical Record” , 2015:
298, s. 1175-1181

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

12.

D. H. Ubelaker, L. Guttenplan Grant, Human Skeletal Remains: Preservation or
Reburial?, “Yearbook of Physical Anthropology”, 1989 (32), s. 249-287.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularne, aktywne uczestnictwo w zajęciach, referat i/lub
praca zaliczeniowa
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Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5cac67be93bae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

• Student będzie precyzyjnie rozróżniał pojęcia: informacja, informacja genetyczna, ilość informacji, jednostka
ilosci informacji, zapis/reprezentacja informacji, nośnik informacji, metainformacja, kod genetyczny, mutacja,
komunikat (wiadomość)

C2

• Student dostrzeże informację, jako szczególny aspekt termodynamiczny działania układu

C3

• Student poprawnie zdeﬁniuje język naturalny w kategoriach teorii informacji i teorii kodów, i na tej podstawie
dostrzeże podobieństwa ale i brak identyczności w tekstach językowych i materiale genetycznym, w kategoriach
uniwersaliów językowych i funkcji języka.

C4

• Student potraﬁ wyobrazić sobie powstanie i ewolucję informacji genetycznej oraz jej nośników

C5

• Student nabędzie umiejętność rozróżnienia pomiędzy badaniem informacji genetycznej a badaniem nośników
informacji genetycznej, pomiędzy mutacją a zmianą kodu genetycznego

C6

• Student dostrzeże jedność nauki rozumianej jako jedność nauk ścisłych i humanistycznych

C7

• Student udoskonali umiejętność systematyzacji i archiwizacji własnej wiedzy poprzez sporządzanie map myśli

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

• Zna różne aspekty pojęcia informacja i informacja
genetyczna

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W08

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

W2

• Zna podobieństwa i różnice pomiędzy zapisem
informacji genetycznej a tekstami zapisanymi
w języku naturalnym

ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03

zaliczenie pisemne, esej,
analiza i ocena map
myśli

W3

• Zna główne aspekty teorii informacji i teorii języka
w odniesieniu do zapisu informacji genetycznej

ETK_K2_W08

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

W4

• Zna teorię Manfreda Eigena i jej implikacje dla
rozwoju ewolucjonizmu i nauk o życiu

ETK_K2_W06,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W14

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

W5

• Zna najważniejsze wnioski dotyczące współczesnych
badań nad ewolucją informacji genetycznej i jej
nośników – pochodzenia sekwencji kodujących
i niekodujących, mechanizmu pojawienia się genomów
opartych na DNA oraz roli RNA i enzymów pracujących
z RNA

ETK_K2_W08,
ETK_K2_W10,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W16

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

W6

• zna ogólne podstawy genetyki populacyjnej
i molekularnej; zna biochemiczne podstawy ekspresji
genów

ETK_K2_W08

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

W7

• rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą
biocząsteczek a ich funkcją, zwłaszcza w odniesieniu
do białek i kwasów nukleinowych

ETK_K2_W08,
ETK_K2_W14

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03

zaliczenie pisemne, esej,
analiza i ocena map
myśli

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

• Potraﬁ opisać i podać najważniejsze cechy danego
kodu lub skali
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U2

• potraﬁ policzyć zawartość informacji, lub
zaproponować sposób policzenia, w danym tekście lub
fragmencie genomu, na poziomie syntaktycznym,
semantycznym i pragmatycznym

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

U3

• Potraﬁ podać założenia dla algorytmu realizowanego
przez komputer DNA

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

U4

• Potraﬁ usystematyzować i zarchiwizować swą
wiedzę poprzez narzędzie mapy myśli

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
analiza i ocena map
myśli

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• rozpoznaje błędy wynikające z nadmiernych
uproszczeń stosowanych w mediach i dostrzega
niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą nadmierne
upraszczanie wiedzy w stosunku
do ogólnospołecznego postrzegania nauki, zwłaszcza
biotechnologii (zagadnień takich, jak GMO, czy
„zmiana kodu genetycznego” - pojecie używane
powszechnie błędnie)

zaliczenie pisemne, esej,
ETK_K2_K01,
analiza i ocena map
ETK_K2_K02, ETK_K2_K03
myśli

K2

• rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec
informacji dostępnej w środkach masowego przekazu
przede wszystkim mających odniesienie do nauk
przyrodniczych oraz akceptuje potrzebę
popularyzowania specjalistycznej wiedzy

ETK_K2_K01,
zaliczenie pisemne, esej,
ETK_K2_K02,
analiza i ocena map
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04 myśli

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

5

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Punktem wyjścia kursu jest zagadnienie informacji jako niematerialnego aspektu
komunikatu, oraz informacji genetycznej, jako jego odpowiednika
reprezentowanego przez sekwencję monomerów w biopolimerze, genetycznym
komunikacie. Kurs ma za zadanie zaproponowanie analizy informacji genetycznej
od strony obszaru wiedzy nauk humanistycznych, ale wychodząc od próby
ścisłego, termodynamicznego zdeﬁniowania tego pojęcia, a zatem ma założenia
wybitnie interdyscyplinarne, przez co metody stosowane są również częściowo
charakterystyczne dla nauk humanistycznych (lingwistyka, ﬁlologie). Dotyczy
następujących zagadnień:
1. Deﬁnicja informacji i informacji genetycznej
2. Informacja a entropia
3. Ilość informacji
4. Język naturalny jako kod
5. Funkcje języka genetycznego
6. Zmiana kodu genetycznego
7. Kody informacji genetycznej – kod genetyczny, kod komplementarności i
metajęzyk – kod zapisu metainformacji genetycznej
8. Teoria Eigena o pochodzeniu informacji genetycznej
9. RNA i ewolucja informacji genetycznej w „świecie RNA”
10. Geneza DNA i genów kodujących białka, czyli semiotyka DNA a semiotyka
informacji genetycznej – badania informacji genetycznej rozumianej jako
niematerialny aspekt komunikatu genetycznego.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, Sporządzanie i analiza map myśli
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej, analiza i ocena map
myśli

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdobycie 27 p. w trakcie semestru metodą
e-learningową

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych, choć wskazana znajomość problematyki genetyki molekularnej i ewolucjonizmu w stopniu
podstawowym

Sylabusy
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Etyczne problemy genetyki klinicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece0aba93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami etycznymi w genetyce klinicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

trendy rozwojowe etyki jako subdyscypliny
ﬁlozoﬁcznej oraz etyki w kontekście wskazanego
problemu praktycznego

ETK_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

metody analizy stosowane w dyskusjach dotyczących
etycznych problemów genetyki klinicznej

ETK_K2_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

rolę etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin medycyny

ETK_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

moralne aspekty genetyki klinicznej i poradnictwa
genetycznego

ETK_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystując posiadaną wiedzę, identyﬁkować
i analizować problemy etyczne w sferze genetyki
klinicznej

ETK_K2_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić krytyczną analizę zastanych
argumentacji i sformułować własne stanowisko

ETK_K2_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

korzystając ze zdobytej wiedzy merytorycznej
i metodologicznej włączyć się w dyskusję na temat
wybranego aspektu etycznego genetyki klinicznej

ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej, nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych i ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

K2

rozpoznania problemu etycznego oraz uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów

ETK_K2_K03, ETK_K2_K04 zaliczenie

K3

uznania wartości interdyscyplinarnej współpracy

ETK_K2_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wykłady 1-2; specyﬁka informacji pochodzących z testów genetycznych: tzw.
eksepcjonalizm genetyczny, niedyrektywność w poradnictwie genetycznym
dotyczącym decyzji reprodukcyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

2.

wykłady 3-4; poufność w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki
genetyki klinicznej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

3.

wykłady 5-7; testy genetyczne: typologia, zasady udostępniania i refundacji, testy
preimpantacyjne i prenatalne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

4.

Ochrona prywatności osób testowanych ze szczególnym uwzględnieniem debaty
dotyczącej możliwego konﬂiktu pomiędzy obowiązkiem ochrony prywatności a
obowiązkiem nieszkodzenia oraz dopuszczalności poddawania osób nieletnich
testom predyspozycyjnym i prognozującym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

5.

Dopuszczalność przeprowadzania testów genetycznych w świetle artykułu 12
Europejskie Konwencji Bioetycznej (RPO)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

6.

wykłady 10-11; zjawisko tzw. choroby genetycznej na tle dyskusji dotyczącej
właściwej deﬁnicji pojęć „zdrowie” i „choroba”

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

7.

Możliwości i dopuszczalność praktycznego wykorzystania informacji pochodzących W1, W2, W3, W4, U1, U2,
z testów (testy genetyczne w miejscu pracy i ubezpieczeniach)
U3, K1, K2, K3

8.

wykłady 13-15; etyczne aspekty terapeutycznych i doskonalących modyﬁkacji
genetycznych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w zajęciach, egzamin ustny
z treści wykładów
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Seminarium interdyscyplinarne z bioﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5cb5890df2940.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

• Student będzie samodzielnie zdobywał wiedzę na temat najnowszych osiągnięć bioﬁzyki zwłaszcza
w zastosowaniu do biotechnologii a także na bieżąco poznawał tajniki najnowszych technik badawczych
w oparciu o ambitną, anglojęzyczną literaturę naukową.

C2

• Student nabędzie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy
eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej

C3

• Student nabędzie umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę
ogólną, z podaniem źródeł tej wiedzy.

C4

• Student utrwali zasady korzystania z zasobów wiedzy bez naruszania praw własności intelektualnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

• posiada świadomość jedności nauki

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W11,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

W2

• posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną
w zakresie niektórych działów nauk biologicznych,
a szczególnie interdyscyplinarnych zagadnień
z pogranicza bioﬁzyki

ETK_K2_W08

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

W3

• ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie
metod i technik badawczych istotnych dla realizacji
projektu badawczego, prowadzonego w ramach pracy
magisterskiej

ETK_K2_W16

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

ETK_K2_W11

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie,
Prowadzenie
seminarium: prezentacja
prelegenta, kontrola
czasu, kontrola
zadawania pytań,
zadanie przynajmniej
jednego pytania kontrola
dyskusji, zakończenie
prezentacji i dyskusji

• biegle wykorzystać literaturę naukową w języku
polskim i angielskim z zakresu biochemii,
biomedycyny i biotechnologii

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U07,
ETK_K2_U08

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U2

• potraﬁ przygotować i przedstawić prezentację
dotyczącą współczesnych badań naukowych z zakresu
różnych dyscyplin nauk biologicznych i pokrewnych.

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06,
ETK_K2_U08

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U3

• posługuje się językiem angielskim w stopniu
wystarczającym do czytania ze zrozumieniem
literatury fachowej

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U08

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U4

• potraﬁ interesująco i zwięźle zaprezentować wyniki
swoich własnych badań oraz zreferować wyniki
cudzych badań; potraﬁ zainteresować bioﬁzyką

ETK_K2_U03,
ETK_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

W4

• zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa
autorskiego

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy
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U5

potraﬁ samodzielnie poprowadzić sesję z prezentacją
pod kontrolą Prowadzącego

ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie,
Prowadzenie
seminarium: prezentacja
prelegenta, kontrola
czasu, kontrola
zadawania pytań,
zadanie przynajmniej
jednego pytania kontrola
dyskusji, zakończenie
prezentacji i dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

• Gotowość do podnoszenia kompetencji zawodowych
i systematycznego zapoznawania się z postępem
wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk
przyrodniczych

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie,
Prowadzenie
seminarium: prezentacja
ETK_K2_K01,
prelegenta, kontrola
ETK_K2_K02,
czasu, kontrola
ETK_K2_K03,
zadawania pytań,
ETK_K2_K04, ETK_K2_K06
zadanie przynajmniej
jednego pytania kontrola
dyskusji, zakończenie
prezentacji i dyskusji

gotowość do przekazywania społeczeństwu
obiektywnych informacji oraz opinii dotyczących
osiągnięć nauk biologicznych i pokrewnych

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie,
Prowadzenie
seminarium: prezentacja
prelegenta, kontrola
ETK_K2_K07, ETK_K2_K08 czasu, kontrola
zadawania pytań,
zadanie przynajmniej
jednego pytania kontrola
dyskusji, zakończenie
prezentacji i dyskusji

K3

• rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach swoich i innych osób

ETK_K2_K07

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie,
Prowadzenie
seminarium: prezentacja
prelegenta, kontrola
czasu, kontrola
zadawania pytań,
zadanie przynajmniej
jednego pytania kontrola
dyskusji, zakończenie
prezentacji i dyskusji

K4

• ma obiektywny stosunek do swoich wyników, potraﬁ
je skrytykować, potraktować na równi z wynikami
cudzymi

ETK_K2_K01, ETK_K2_K03

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

• rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec
informacji dostępnej w środkach masowego przekazu
przede wszystkim mających odniesienie do nauk
przyrodniczych oraz akceptuje potrzebę
popularyzowania specjalistycznej wiedzy

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie,
Prowadzenie
seminarium: prezentacja
prelegenta, kontrola
ETK_K2_K01, ETK_K2_K02 czasu, kontrola
zadawania pytań,
zadanie przynajmniej
jednego pytania kontrola
dyskusji, zakończenie
prezentacji i dyskusji

K5

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Z założenia jest to seminarium interdyscyplinarne, a zatem dostępne dla
WSZYSTKICH zainteresowanych niezależnie od trybu studiów, kierunku i profesji.
Dla studentów biotechnologii molekularnej dodatkowo obowiązują wymogi jak do
seminarium magisterskiego przewidzianego dla tego kierunku. Dyscypliną
przewodnią jest bioﬁzyka, dziedzina sama w sobie interdyscyplinarna, ale możliwe
są prezentacje nie wprost bioﬁzyczne.
Pierwsze zajęcia poświęcone są organizacji pracy nad projektem naukowym
(szukanie literatury, rzetelne źródła wiedzy, prowadzenie zeszytu laboratoryjnego,
wymagania jakie stoją przed magistrantem) oraz przypomnieniu zasad
przygotowania dobrej prezentacji multimedialnej. Wszystkie kolejne zajęcia to
seminaria, na których studenci prezentują aktualną wiedzę na tematy związane z
projektem naukowym stanowiącym podstawę ich pracy magisterskiej, cel swojej
pracy oraz metody, których używają do jego osiągnięcia. Pozostali uczestnicy
zajęć podejmują dyskusję naukową z osobą prezentującą. Każdy uczestnik
sprawdza się jako prowadzący sesję – prowadzi przynajmniej jedną sesję,
przedstawia prelegenta, pilnuje czasu, moderuje dyskusję oraz podsumowuje
zarówno prezentację, podkreślając jej mocne i słabe strony jak i dyskusj

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, gra dydaktyczna, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, prezentacja, zaliczenie, Prowadzenie
seminarium: prezentacja prelegenta, kontrola czasu, kontrola
zadawania pytań, zadanie przynajmniej jednego pytania
kontrola dyskusji, zakończenie prezentacji i dyskusji

Warunki zaliczenia
przedmiotu
wygłoszenie co najmniej dwu
prezentacji
interdyscyplinarnych oraz
poprowadzenie przynajmniej
jednego spotkania
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obowiązkowy

Sylabusy
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Bioetyka - zagadnienia szczegółowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece0d033b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja szczegółowych zagadnień bioetycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię wykorzystywaną w debatach
bioetycznych

ETK_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

powyższą terminologię w stopniu rozszerzonym
w języku angielskim

ETK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

trendy rozwojowe bioetyki jako subdyscypliny
ﬁlozoﬁcznej

ETK_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

rolę etyki w rozwoju i funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej

ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystując posiadaną wiedzę, identyﬁkować
i analizować problemy bioetyczne

ETK_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić kompetentną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne stanowisko

ETK_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

przeczytać ze zrozumieniem anglojęzyczny tekst
o problematyce bioetycznej oraz podjąć dyskusję
dotyczącą zawartych w nim treści

ETK_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej i nieuprzedzonej oceny stanowisk
bioetycznych oraz ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie

K2

gotów do rozpoznania problemu bioetycznego,
uświadomienia sobie różnorodności postaw i poglądów

ETK_K2_K03

zaliczenie

K3

angażowania się na rzecz formułowania
i przestrzegania kodeksów etycznych

ETK_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

zajęcia 1; treści wprowadzające: szacunek dla autonomii decyzyjnej pacjenta jako
jeden z fundamentów etyki medycznej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

2.

zajęcia 2-4; świadoma zgoda i zasada poufności jako jego najistotniejsze
konkretyzacje

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

3.

zajęcia 5-8; sposoby i przyczyny naruszania szacunku dla autonomii decyzyjnej
(min. paternalizm, przywilej terapeutyczny, terapeutyczne użycie placebo)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

4.

zajęcia 9-10; szacunek dla autonomii pacjenta w psychiatrii

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

5.

zajęcia 11-12; szacunek dla autonomii probanta w badaniach naukowych z
udziałem ludzi

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

6.

zajęcia 13-15: autonomia decyzyjna wobec rozwoju medycyny (min. granice
autonomii reprodukcyjnej, swoboda autokreacji wobec medycznego doskonalenia
ludzkich możliwości)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny i aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie pracy zaliczeniowej
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Tutorial II/10
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece18d1b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię ﬁlozoﬁczną związaną z tematem tutorialu
w stopniu stopniu rozszerzonym w języku angielskim

ETK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

metody analizy stosowane w dyskusjach dotyczących
przedmiotu tutorialu

ETK_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

rolę etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin życia społecznego

ETK_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

identyﬁkować i analizować problemy etyczne
we wskazanych dziedzinach życia społecznego

ETK_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

pod kierunkiem opiekuna naukowego realizować
własne projekty badawcze, a ich efekty potraﬁ spójnie
zaprezentować w formie pracy pisemnej

ETK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie zapoznać się z tekstem ﬁlozoﬁcznym w j.
angielskim i podjąć dyskusję dotyczącą zawartych
w nim treści

ETK_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej, acz nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych, ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów, podjęcia
merytorycznej dyskusji

ETK_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
dylematów praktycznych i odróżniania argumentów
merytorycznych od demagogicznych

ETK_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie eseju

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

etyka zdrowia publicznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy pisemnej
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Tutorial II/11
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece1b2350.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Indywidualna praca ze studentami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię dotyczącą zagadnienia będącego
przedmiotem tutorialu stopniu rozszerzonym w języku
angielskim

ETK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

metody analizy stosowane w dyskusjach dotyczących
wybranego zagadnienia

ETK_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

rolę etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin życia społecznego

ETK_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonstruować harmonogram realizacji własnego
projektu badawczego

ETK_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić krytyczną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne, opatrzone
uzasadnieniem stanowisko

ETK_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

pod kierunkiem opiekuna naukowego realizować
własne projekty badawcze, a ich efekty potraﬁ spójnie
zaprezentować w formie pracy pisemnej

ETK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej, nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych oraz ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów

ETK_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
dylematów praktycznych i odróżniania argumentów
merytorycznych od demagogicznych

ETK_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie eseju

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warunkiem koniecznym uruchomienia tutorialu jest wybór zagadnienia
mieszczącego się w następującym zakresie tematycznym: bioetyka, etyka/
metaetyka medyczna, etyka badań naukowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy pisemnej
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Tutorial II/12
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece1ce4be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Stanowiska w obrębie bioetyki

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05,
ETK_K2_W06,
ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W09,
ETK_K2_W10,
ETK_K2_W11,
ETK_K2_W12,
ETK_K2_W13,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

esej

ETK_K2_U01,
ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06,
ETK_K2_U07,
ETK_K2_U08,
ETK_K2_U09,
ETK_K2_U10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Pisać teksty naukowe z zakresu bioetyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wyrażania i uzasadniania swoich poglądów pisemnie
w sposób zrozumiały dla społeczności akademickiej

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K04,
esej
ETK_K2_K05,
ETK_K2_K06, ETK_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

konsultacje

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

3

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Śmierć móżgu

W1, U1, K1

2.

Etutanazja

W1, U1, K1

3.

Rezygnacja z terapii podtrzymującej życie

W1, U1, K1

4.

Aborcja

W1, K1

5.

Status moralny

W1, U1, K1

6.

Obowiązki względem zwierząt

W1, U1, K1

7.

Dystrybucja zasobów w opiece medycznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej
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Tutorial II/13
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece1eaded.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu etyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną etyki jako
nauki ﬁlozoﬁcznej

ETK_K2_W01

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Absolwent potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę,
identyﬁkować i analizować problemy etyczne
we wskazanych dziedzinach życia społecznego

U1

ETK_K2_U01

esej

ETK_K2_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do do krytycznej, acz
nieuprzedzonej oceny stanowisk etycznych, ich
merytorycznych uzasadnień oraz odgrywanych przez
nie ról w dyskursie naukowym i publicznym

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie eseju

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tutorial

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej
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Tutorial II/14
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece212bb5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem tutorialu jest wsparcie studenta w doskonaleniu własnego warsztatu badawczego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

współcześnie znaczącą problematykę etyczną i
antropologiczną

ETK_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

krytycznie myśleć i formułować problemy.

ETK_K2_U03

zaliczenie na ocenę, esej

ETK_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

społecznej wymiany argumentów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie eseju

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praca nad krytycznymi zagadnieniami współczesnej etyki. Obszar zainteresowań
prowadzącego: współczesna problematyka zła, kwestie wolności i
odpowiedzialności.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej pisemny
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Tutorial II/15
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece22f8fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształcenie umiejętności rozpoznawania problemów ﬁlozoﬁcznych (w tym etycznych)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
terminologię ﬁlozoﬁczną oraz wybrane obszary
problemowe wraz z właściwą im metodologią

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

W2

Student zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁi i etyki
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W03,
ETK_K2_W14,
ETK_K2_W15,
ETK_K2_W16

zaliczenie na ocenę, esej

U1

Student potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić
problem w pracy pisemnej, podając argumentację
na rzecz jego rozwiązania

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U09,
ETK_K2_U10

zaliczenie na ocenę, esej

U2

Student potraﬁ samodzielnie – choć przy udziale
tutora – wskazać kierunek swojego dalszego rozwoju
naukowego

ETK_K2_U02,
ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04,
ETK_K2_U09,
ETK_K2_U10

zaliczenie na ocenę, esej

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do życzliwego odniesienia się
do autora o odmiennych poglądach i w sposób
merytoryczny wejść w dyskusję z jego stanowiskiem
(przekonaniami)

ETK_K2_K01,
ETK_K2_K02,
zaliczenie na ocenę, esej
ETK_K2_K03, ETK_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres obszaru badawczego, którego będzie dotyczyła praca napisana w ramach
tutorialu, powinien mieścić się w zakresie badań prowadzonych przez tutora:
etyka, ﬁlozoﬁa podmiotowości (samoświadomość, samowiedza i tożsamość),
fenomenologia i hermeneutyka, ﬁlozoﬁczne ujęcia emocji, spór z naturalizmem

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tutorial II/16
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece24d097.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem tutorialu jest wsparcie studenta w doskonaleniu własnego warsztatu badawczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

rolę etyki w myśli współczesnej

ETK_K2_W01,
ETK_K2_W02,
ETK_K2_W04,
ETK_K2_W05

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
samodzielnie formułować i realizować zadania
badawcze.

U1

ETK_K2_U03,
ETK_K2_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestnictwa w debacie publicznej jako publikujący
autor.

K1

ETK_K2_K01, ETK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tutorial obejmuje serię indywidualnych konsultacji ze studentem, mających za
zadanie wsparcie jego indywidualnej pracy badawczej. Obszar zainteresowań
prowadzącego: współczesna etyka ﬁlozoﬁczna, ze szczególnym naciskiem na
fenomenologię (zwłaszcza w wersji wczesnego Martina Heideggera) i ﬁlozoﬁę
dialogu oraz ich historyczne źródła i inspiracje.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularne uczestnictwo w konsultacjach i przedstawienie pracy pisemnej
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Tutorial II/17
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece26c41c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem kursu jest zapoznanie studentów z Arystotelesową koncepcją przyjaźni - wykład

C2

Celem kursu jest zbadanie Traktatu o przyjemności (Etyka nikomachejska VII.11-14) - ćwiczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna znaczenie terminów philia, philos, philein,
eran,stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia

ETK_K2_W02

esej
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W2

zna typologię przyjaźni - utylitarna, hedoniczna,
aretologiczna - i rozumie kryteria podziału

ETK_K2_W04

esej

W3

zna warunki i cechy przyjaźni

ETK_K2_W07

esej

W4

zna i rozumie różne stanowiska na temat
deﬁnicjiprzyjaźni

ETK_K2_W15

esej

W5

zna i rozumie deﬁnicję przyjaciela: "przyjaciel to inne
ja"

ETK_K2_W12

esej

W6

zna i rozumie argumenty na rzecz przyjaźni
intrapersonalnej

ETK_K2_W02

esej

W7

zna i rozumie różnicę między prawdziwym i fałszywym
samolubem

ETK_K2_W15

esej

W8

zna i rozumie stosunek między przyjaźnią
i samowystarczalnością

ETK_K2_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozwiązać aporię, "czy przyjaźń jest
pewnąaretē czy jest nierozłączna z aretē

ETK_K2_U01

esej

U2

potraﬁ rozwiązać aporię "czy jest możliwa przyjaźńbez
przyjemności"

ETK_K2_U03

esej

U3

potraﬁ wyjaśnić, czym różni się przyjaźń
aretologicznaod przyjaźni hedoniczne

ETK_K2_U03

esej

U4

potraﬁ rozwiązać aporię "czy trzeba bardziej
miłowaćsamego siebie czy kogoś innego"

ETK_K2_U03

esej

U5

potraﬁ rozwiązać aporię "czy eudaimōn będzie
potrzebował przyjaciół"

ETK_K2_U02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego stawiania pytań

ETK_K2_K01

esej

K2

samodzielnego udzielania
odpowiedzi,argumentowania i wyciągania wniosków

ETK_K2_K02

esej

K3

samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych
i pisemnych o charakterze teoretycznym

ETK_K2_K08

esej

K4

rozumienia i oceny wypowiedzi ogólnoteoretycznych

ETK_K2_K04

esej

K5

krytycznej analizy tekstu ﬁlozoﬁcznego

ETK_K2_K01

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znaczenie terminów philein, eran, stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia
Przedstawienie problemów związanych z zagadnieniem przyjaźni w oparciu o
VIII.1Etyki nikomachejskiej [EN] oraz VII.1 Etyki eudemejskiej [EE]

W1, K1, K2

2.

Aporia: czy przyjaźń jest pewną aretē czy jest nierozłączna z aretē

W1, U1, K1, K2, K3

3.

typologia przyjaźni – przyjaźń utylitarna, hedoniczna, aretologiczna:- analiza
ustępów EN VIII.2 oraz EE VII.2- obiekty miłości i powody miłości

W1, W2, K1, K2, K3

4.

czy jest możliwa przyjaźń bez przyjemności czym różni się przyjaźń hedoniczna od
przyjaźni charakterologicznej od której z dwóch rzeczy zależy miłowanie: czy
miłujemy, ponieważ jest dobry nawet, jeśli nie jest przyjemny, w każdym razie nie
z tego powodu

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5

5.

Homonimiczność przyjaźni:- czym są homonimy; Kategorie I.1, Topiki I.15– różne
typy homonimiczności: pros hen, kath'homoiotēta, kat'analogian, kata
metaphoran- homonimy a orzekanie wielorakie (pollachōs legetai), - różne typy
związków pomiędzy przyjaźnią utylitarną, hedoniczną i aretologiczną;

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5

6.

deﬁnicja przyjaźni: różne poglądy n/t deﬁnicji przyjaźni: Fortenbaugh,
Walker,Cooper, Irwin, Broadie, Price, Pakaluk, Owen

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Warunki i cechy przyjaźni:- zagadnienie życzliwości (eunoia), ENIX.5; EEVII.7cechy przyjaźni (ta philika), EN IX.4

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

8.

przyjaciel jako inny „ja” (allos autos)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4, K5

9.

Charakterystyka działania dobroczynnego, ENIX.7

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4, K5

10.

Przyjaźń intrapersonalna:- argument z porównania, EN IX.4- argument z harmonii
psuchē, EN IX.4, EE VII.6

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K5

11.

aporia: czy trzeba bardziej miłować samego siebie czy kogoś innego?; EN
IX.8;typy miłowania siebie (philautia)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5

12.

prawdziwy i fałszywy samolub (philautos)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4, K5

13.

Przyjaźń i samowystarczalność, EN IX.9; EE VII.12

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

14.

aproia: czy eudaimōn będzie potrzebował przyjaciół; i] argument z oglądalności
działań przyjaciela;ii] argument ze współpostrzegania; iii] argument z
poznawalności samego siebie

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tutorial II/18
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.2C0.5e4bece28b504.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

próba zrozumienia ﬁgury Innego, dyskryminacji, systemowego wykluczenia

C2

analiza problemów współczesnej kultury, jej przemian, transhumanizmu, posthumanizmu, transgresji cielesności
i człowieka

C3

analiza zmian klimatycznych, roli człowieka, zrównoważonej ﬁlozoﬁi i kwestia Innego - stosunek człowieka
do podmiotów pozaludzkich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym rolę
etyki w rozwoju i funkcjonowaniu poszczególnych
dziedzin życia społecznego

ETK_K2_W07,
ETK_K2_W08,
ETK_K2_W09

esej

ETK_K2_U04,
ETK_K2_U05,
ETK_K2_U06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ zdając sobie sprawę
z interdyscyplinarnego charakteru etyki w jej
praktycznym wykorzystaniu, podjąć efektywną
komunikację z przedstawicielami różnych środowisk

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do oceny zmian zachodzących
w życiu społecznym i konsekwentnego zaangażowania
się na rzecz wybranych przez siebie projektów
naukowo-publicznych

ETK_K2_K04,
esej
ETK_K2_K05, ETK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

analiza dokumentów programowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

analiza problemów współczesnych wykluczeni, mechanizmu ich kształtowania

W1, U1, K1

2.

analiza przemian zachodzących w środowisku kulturowym i naturalnym

W1, U1, K1

3.

Badanie relacji podmiotów ludzkich i pozaludzkich, tożsamości i świadomości
człowieka i jego relacji do świata

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe, konsultacje

Sylabusy

195 / 199

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium magisterskie (w formie uzgodnionej z promotorem pracy
magisterskiej), kończące się złożeniem pracy magisterskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
etyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzETKS.280.5e4bece343934.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
26.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane subdyscypliny ﬁlozoﬁczne wraz z właściwą im
ETK_K2_W02
metodologią (ze szczególnym uwzględnieniem etyki)

zaliczenie na ocenę

W2

w stopniu pogłębionym, uporządkowaną
i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu
metaetyki, etyki ﬁlozoﬁcznej oraz historii etyki

ETK_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane metody analizy stosowane
w poszczególnych trendach rozwojowych etyki

ETK_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić krytyczną analizę zastanych
argumentacji oraz sformułować własne, opatrzone
uzasadnieniem stanowisko

ETK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zapoznać się z tekstem ﬁlozoﬁcznym
w języku obcym i podjąć dyskusję dotyczącą
zawartych w nim treści

ETK_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U3

pod kierunkiem opiekuna naukowego realizować
własne projekty badawcze, a ich efekty potraﬁ spójnie
zaprezentować w formie pracy magisterskiej

ETK_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej, nieuprzedzonej oceny stanowisk
etycznych oraz ich merytorycznych uzasadnień

ETK_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznania problemu etycznego, uświadomienia
sobie różnorodności postaw i poglądów, podjęcia
merytorycznej dyskusji

ETK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

ceny zmian zachodzących w życiu społecznym
i konsekwentnego zaangażowania się na rzecz
wybranych przez siebie projektów naukowopublicznych

ETK_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie pracy dyplomowej

100

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

przeprowadzenie badań literaturowych

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

90

poznanie terminologii obcojęzycznej

45

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

150

konsultacje

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
687

ECTS
26.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

prof. dr hab. Marek Drwięga: etyka i ﬁlozoﬁa człowieka (ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki zła, wolności i odpowiedzialności)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz: współczesne teorie etyczne, podstawy etyki
medycznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

dr hab. Olga Dryla, prof. UJ: bioetyka (zwłaszcza problemy genetyki klinicznej),
etyka badań naukowych z udziałem ludzi, etyka i metaetyka medyczna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

dr Tomasz Żuradzki, prof. UJ: metaetyka, racjonalność, teoria wartości, etyka
normatywna, etyka praktyczna, bioetyka, etyka badań naukowych, ﬁlozoﬁa
medycyny, ﬁlozoﬁa polityczna, psychologia moralności, etyka badań naukowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

dr Piotr G. Nowak: metaetyka, etyka normatywna i bioetyka. W szczególności:
konstruktywizm (metaetyka); utylitaryzm i kantyzm (etyka normatywna); śmierć
mózgu, eutanazja, rezygnacja z terapii podtrzymującej życie i transplantacja
narządów (bioetyka).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

dr Maciej Smolak: etyka Arystotelesa i jej współczesne interpretacje

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

dr Radosław Strzelecki: ﬁlozoﬁa M. Heideggera i jej współczesna recepcja, ﬁlozoﬁa
dialogu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

dr Adriana Warmbier: ﬁlozoﬁa podmiotowości (samoświadomość, samowiedza i
tożsamość osobowa w tradycji fenomenologicznej, analitycznej i
hermeneutycznej)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pisania pracy magisterskiej pod
opieką innego pracownika Instytutu Filozoﬁi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie i obrona pracy magisterskiej
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Program studiów

Wydział:

Wydział Filozoﬁczny

Kierunek:

ﬁlozoﬁa

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

ﬁlozoﬁa

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Kierownik kierunku
dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, prof. UJ

Koordynator kierunku
mgr Katarzyna Jakusik-Kowalska

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Filozoﬁa 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z szeroko pojętymi naukami ﬁlozoﬁcznymi.
Nacisk położony jest na naukę samodzielnego, krytycznego, analitycznego i innowacyjnego myślenia w oparciu o
ugruntowaną wiedzę dotyczącą ﬁlozoﬁi współczesnej i dziejów ﬁlozoﬁi. Filozoﬁa jest prezentowana w szerokim ujęciu, w
którym studenci nabywają wiedzę podstawową. W wybranych obszarach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami,
studenci pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą terminologii, metod i koncepcji ﬁlozoﬁcznych. Podejście interdyscyplinarne
pozwala na łączenie wiedzy ﬁlozoﬁcznej z wiedzą w zakresie wybranych nauk spokrewnionych z ﬁlozoﬁą (etyka, logika,
estetyka) oraz niezależnych od ﬁlozoﬁi (np. politologia, nauki przyrodnicze).

Koncepcja kształcenia
Student otrzymuje podstawowe elementy wykształcenia ﬁlozoﬁcznego obejmujące: historię ﬁlozoﬁi od starożytności po
współczesność, logikę, ontologię, epistemologię, etykę, estetykę, ﬁlozoﬁę społeczną (polityczną). Wiedza ta jest pogłębiona
w zakresie problematyki (dyscyplin ﬁlozoﬁcznych) zgodnej z indywidualnymi zainteresowaniami każdego studenta.
Student nabywa odpowiednich umiejętności językowych w zakresie języka nowożytnego (poziom co najmniej B2) oraz
wybranego języka starożytnego (łacina, greka, sanskryt). Bliski związek kursów kanonicznych z życiem naukowym i

Charakterystyka kierunku
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społecznym pozwala na poznawanie ﬁlozoﬁi w szerokim kontekście praktycznym i ułatwia planowanie dalszych studiów oraz
kariery zawowodowej. W szczególności dotyczy to obszarów życia publicznego, w których wiedza ﬁlozoﬁczna może znaleźć
zastosowanie profesjonalne (sektor edukacyjny, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i państwa, media).

Cele kształcenia
umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia
orientacja w problematyce nauk ﬁlozoﬁcznych oraz w problematyce nauk szczegółowych
pogłębiona wiedza w jednym z obszarów: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2) ﬁlozoﬁi społecznej i politycznej, etyki, historii
idei i ruchów społecznych; 3) estetyki, ﬁlozoﬁi kultury, historii estetyki z elementami historii sztuki; 4) antropologii
ﬁlozoﬁcznej, etyki i bioetyki, współczesnych kontrowersji wokół podstawowych stanowisk etycznych; 5) historii ﬁlozoﬁi i
historii idei (w tym historii ﬁlozoﬁi polskiej); 6) nauk kognitywnych, logiki, ontologii; 7) ﬁlozoﬁi Wschodu, etyki, ﬁlozoﬁi
kultury; 8) ﬁlozoﬁi nauki.
znajomość terminologii ﬁlozoﬁcznej oraz - na poziomie podstawowym - terminologii nauk humanistycznych i społecznych
uporządkowana wiedza o roli ﬁlozoﬁi w życiu naukowym i społecznym
umiejętność opisania współczesnych problemów ﬁlozoﬁcznych i porównania ich typowych rozwiązań
umiejętność przygotowania krótkich tekstów ﬁlozoﬁcznych i naukowych
świadomość autonomii intelektualnej - własnej i obcej
umiejętność współpracy w grupie

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Filozoﬁa jest tradycyjnym elementem wykształcenia akademickiego, odnosząc się jednocześnie do kultury humanistycznej i
nauk ścisłych, i jako taka związana jest ze wszystkimi obszarami wiedzy, które uzupełnia i dopełnia, zadając pytania
fundamentalne i rozważając problemy pomijane przez nauki szczegółowe. Filozoﬁa jest ważnym składnikiem edukacji
uniwersyteckiej i praktyki naukowej. Zachowuje jednak autonomię w stosunku do innych kierunków kształcenia oraz dziedzin
naukowych, posługując się sobie właściwymi metodami i językiem. Od ponad dwóch tysięcy lat jest uprawiania i nauczana
jako samodzielna dyscyplina naukowa o charakterze podstawowym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się umożliwiają zatrudnienie absolwentów w następujących obszarach życia społecznego i gospodarczego: w
szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym (gimnazja, szkoły średnie) jako nauczyciel ﬁlozoﬁi i etyki; w urzędach,
instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie potrzebni są wykształceni ludzie o zdolnościach analitycznych oraz umiejętności
kreatywnego, a jednocześnie ścisłego myślenia. Praktyka pokazuje, że większość absolwentów studiów ﬁlozoﬁcznych
znajduje pracę na stanowiskach, na których wymagana jest kreatywność, innowacyjność, zdolności analityczne i umiejętność
logicznego myślenia.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
(1) Filozoﬁa: ﬁlozoﬁa analityczna, epistemologia, ontologia, historia ﬁlozoﬁi, estetyka, ﬁlozoﬁa społeczna, ﬁlozoﬁa kultury,
badania interdyscyplinarne na pograniczu ﬁlozoﬁi i prawa, ﬁlozoﬁa nauki (2) Kognitywistyka: badania interdyscyplinarne nad
procesami poznawczymi, (3) Etyka: bioetyka, etyka zawodowa, historia etyki, etyka normatywna

Związek badań naukowych z dydaktyką
Programy i plany studiów ﬁlozoﬁcznych I i II st., kognitywistycznych I i II st. oraz etycznych (obecnie na I st., planowane są
studia II st.) przewidują prezentowanie wyników badań naukowych na zajęciach. Studenci II st. uczestniczą w kursach
badawczych i warsztatowych, które są ściśle związane z bieżącą pracą badawczą.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Filozoﬁa jest kierunkiem, który praktycznie nie wymaga aparatury technicznej. Instytut Filozoﬁi dysponuje salami
wykładowymi, które są wyposażone w sprzęt elektroniczny (projektory, komputery, sprzęt nagrywający). Program Zdalnego
Nauczania realizowany w Instytucie Filozoﬁi przyniósł efekt w postaci kilkunastu kursów wspieranych metodami elearningowymi oraz kilku kursów w pełni zdalnych.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0223

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów ﬁlozoﬁcznych I stopniu skupia się na realizacji podstawowych efektów uczenia się. Największy nacisk
położony jest na wprowadzenie do historii ﬁlozoﬁi, logiki, epistemologii i ontologii. Wymagane są umiejętności w zakresie
języków nowożytnych (B2) oraz starożytnych (łacina, greka lub sanskryt).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

180

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

20

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

61

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1800

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie dotyczy

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca dyplomowa (licencjacka), egzamin dyplomowy (licencjacki)

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FLZ_K1_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk ﬁlozoﬁcznych w systemie nauk
humanistycznych oraz ich specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P6U_W

FLZ_K1_W02

Absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi i jej związki z innymi
naukami oraz ludzkim życiem.

P6S_WG

FLZ_K1_W03

Absolwent zna i rozumie rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych
i społecznych, jak również w elementarnym zakresie terminologię nauk
przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie złożoności i zmienności języka
naukowego i potocznego.

P6U_W

FLZ_K1_W04

Absolwent zna i rozumie terminologię nauk ﬁlozoﬁcznych wraz z jej historyczną
zmiennością oraz metodologiczną odmiennością.

P6U_W

FLZ_K1_W05

Absolwent zna i rozumie elementarną terminologię ﬁlozoﬁczną w wybranym języku
obcym wiodącym dla dyscypliny ﬁlozoﬁcznej, w której się specjalizuje.

P6U_W

FLZ_K1_W06

Absolwent zna i rozumie główne problemy, teorie i rozwiązania w różnych okresach
historii ﬁlozoﬁi (w zakresie ﬁlozoﬁi starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej
i współczesnej).

P6U_W

FLZ_K1_W07

Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metody podstawowych nauk
ﬁlozoﬁcznych: logiki, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, ﬁlozoﬁi społecznej
(politycznej).

P6U_W

FLZ_K1_W08

Absolwent zna i rozumie w uporządkowany sposób i w poszerzonym zakresie (wiedzę
tę prezentuje w trakcie egzaminu licencjackiego) jeden z obszarów problemowych: 1)
logiki, epistemologii, ontologii; 2) ﬁlozoﬁi społecznej i politycznej, etyki, historii idei i
ruchów społecznych; 3) estetyki, ﬁlozoﬁi kultury, historii estetyki z elementami
historii sztuki; 4) antropologii ﬁlozoﬁcznej, etyki i bioetyki, współczesnych
kontrowersji wokół podstawowych stanowisk etycznych; 5) historii ﬁlozoﬁi i historii
idei (w tym historii ﬁlozoﬁi polskiej); 6) nauk kognitywnych, logiki, ontologii; 7)
ﬁlozoﬁi Wschodu, etyki, ﬁlozoﬁi kultury.

P6S_WG

FLZ_K1_W09

Absolwent zna i rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu ﬁlozoﬁi
w powiązaniu z rozwojem wiedzy naukowej (nauk humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych i ścisłych) oraz w powiązaniu z historyczną i kulturową zmiennością
ludzkich zachowań i sposobów myślenia.

P6S_WG

FLZ_K1_W10

Absolwent zna i rozumie problematykę obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki,
kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami a ﬁlozoﬁą.

P6S_WK

FLZ_K1_W11

Absolwent zna i rozumie idee i koncepcje ważne dla ﬁlozoﬁi, ale wykraczające poza
wiedzę naukową.

P6S_WK

FLZ_K1_W12

Absolwent zna i rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei
ﬁlozoﬁcznych i stanowisk etycznych.

P6S_WK

FLZ_K1_W13

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego.

P6U_W

FLZ_K1_W14

Absolwent zna i rozumie problematykę funkcjonowania współczesnych instytucji
naukowych, społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i
konsekwencji ich funkcjonowania.

P6U_W

Efekty uczenia się
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Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FLZ_K1_U01

Absolwent potraﬁ myśleć krytycznie i samodzielnie; potraﬁ identyﬁkować problemy
i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania.

P6U_U

FLZ_K1_U02

Absolwent potraﬁ kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, rozwijać i
pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.

P6S_UK

FLZ_K1_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystać odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji
i zdobywania wiedzy z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych i nauk szczegółowych.

P6S_UO

FLZ_K1_U04

Absolwent potraﬁ używać narzędzi logiki w samodzielnym, krytycznym myśleniu,
w lekturze tekstów ﬁlozoﬁcznych i naukowych oraz w dyskusji.

P6S_UW

FLZ_K1_U05

Absolwent potraﬁ używać odpowiednich metod interpretacji tekstów ﬁlozoﬁcznych
i naukowych. Potraﬁ rekonstruować tezy i argumenty zawarte w takich tekstach oraz
je przedyskutować.

P6S_UW

FLZ_K1_U06

Absolwent potraﬁ formułować i analizować podstawowe problemy badawcze
z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych, dobierając odpowiednie metody ich analizy,
opracowania i prezentacji.

P6S_UW

FLZ_K1_U07

Absolwent potraﬁ odnosić problemy ﬁlozoﬁczne do problemów formułowanych i
rozwiązywanych na gruncie innych nauk (humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych, ścisłych).

P6S_UW

FLZ_K1_U08

Absolwent potraﬁ rozpoznawać i opisywać współczesne problemy ﬁlozoﬁczne; potraﬁ
wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska
i koncepcje, a także podstawowe argumenty na ich rzecz.

P6S_UW

FLZ_K1_U09

Absolwent potraﬁ identyﬁkować zagadnienia ﬁlozoﬁczne w ramach różnych obszarów
działalności człowieka: artystycznej, politycznej, społecznej, administracyjnej,
prawnej.

P6S_UW

FLZ_K1_U10

Absolwent potraﬁ (pod kierunkiem opiekuna naukowego) prowadzić na poziomie
elementarnym pracę badawczą, której wyniki potraﬁ ująć za pomocą wypowiedzi
ustnych i krótkich tekstów, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne
i powszechnie dostępne źródła.

P6S_UU

FLZ_K1_U11

Absolwent potraﬁ przygotować własne krótkie teksty naukowe i ﬁlozoﬁczne zgodnie z
obowiązującym standardami edycji tekstów naukowych.

P6S_UU

FLZ_K1_U12

Absolwent potraﬁ jasno i ściśle przedstawiać swoje stanowisko i poglądy; potraﬁ
formułować sądy, hipotezy wyjaśniające i interpretujące, przedstawiać argumenty i
kontrargumenty oraz dyskutować je na tle wybranej literatury i wykorzystując
zdobytą wiedzę.

P6S_UK

FLZ_K1_U13

Absolwent potraﬁ ze zrozumieniem odnieść się do różnorodności światopoglądów,
postaw i norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych
środowisk, kultur i epok.

P6U_U

FLZ_K1_U14

Absolwent potraﬁ komunikować się ze specjalistami w zakresie wybranych nauk
ﬁlozoﬁcznych z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim
i obcym.

P6S_UK

FLZ_K1_U15

Absolwent potraﬁ (posiadając odpowiednie umiejętności językowe na poziomie B2)
przełożyć prosty tekst ﬁlozoﬁczny z języka polskiego na obcy; samodzielnie tłumaczy
z języka obcego na język polski teksty ﬁlozoﬁczne na poziomie średniotrudnym;
potraﬁ wygłosić krótki referat w języku obcym i uczestniczyć w dyskusji na tematy
ﬁlozoﬁczne.

P6S_UK

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FLZ_K1_K01

Absolwent jest gotów do poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy; jest nastawiony
na uczenie się przez całe życie.

P6U_K

FLZ_K1_K02

Absolwent jest gotów do świadomego przeżywania własnej autonomii, którą stara się
rozwijać i której broni nie naruszając autonomii innych osób.

P6S_KO

FLZ_K1_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony na
demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności
i autonomii jednostkowej.

P6S_KK

FLZ_K1_K04

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialnej postawy w pracy i w życiu;
bierze pod uwagę możliwe skutki swoich działań.

P6S_KO

FLZ_K1_K05

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów; stara
się je zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

P6S_KR

FLZ_K1_K06

Absolwent jest gotów do efektywnego zarządzania własnym czasem; potraﬁ
organizować własną pracę, stawiać sobie cele i właściwie oceniać stopień
zaawansowania w ich osiąganiu.

P6S_KR

FLZ_K1_K07

Absolwent jest gotów do współpracy z innymi. Potraﬁ współpracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

P6S_KO

FLZ_K1_K08

Absolwent jest gotów do tego, by skutecznie rozwiązywać stojące przed nim zadania;
potraﬁ planować i ustalać priorytety odpowiednich działań.

P6U_K

FLZ_K1_K09

Absolwent jest gotów do świadomego stosowania standardowych procedur
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem. Przewiduje możliwe
sytuacje konﬂiktowe i stara się im zapobiegać.

P6S_KR

FLZ_K1_K10

Absolwent jest gotów do tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości.

P6S_KO

FLZ_K1_K11

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; ma
świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach i potraﬁ
troszczyć się o jego zachowanie.

P6S_KO

FLZ_K1_K12

Absolwent jest gotów do tego, by swoją postawą i wiedzą potwierdzać doniosłe
znaczenie ﬁlozoﬁi w dziedzictwie kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości.

P6S_KO

FLZ_K1_K13

Absolwent jest gotów do tego, by przez reﬂeksję ﬁlozoﬁczną przyczyniać się do
kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych.

P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z
następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego
(greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60
godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za
języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do
ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa
kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej
trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach
zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne
(tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, ale z odrębnymi efektami uczenia się,
zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci
drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds.
studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoﬁcznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w
innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub
inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż
seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach
seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozoﬁi stara się o
możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja
w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą
organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi
(www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wstęp do ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi starożytnej

60

6,0

egzamin

O

Logika

60

-

-

O

Przedmiot

Estetyka

O

Kurs obligatoryjny kończący się egzaminem - 6 ECTS. Studenci wybierają kurs A (roczny) lub B (w semestrze letnim).
Estetyka A

60

-

-

F

Estetyka B

30

-

-

F

Język starożytny I

O

Studenci mają obowiązek zaliczenia lektoratu języka starożytnego w wymiarze 120 godzin/12 ECTS w trakcie studiów,
standardowo rozpoczynając od pierwszego roku studiów.
Język łaciński I

30

-

zaliczenie

F

Greka dla ﬁlozofów I

30

-

-

F

Lektorat innego języka starożytnego (JCJ)

30

-

zaliczenie

F

Elementy prawa autorskiego

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Plany studiów

O
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Przedmiot
Wychowanie ﬁzyczne

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

zaliczenie

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

O
F

Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej

60

6,0

zaliczenie

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

zaliczenie

F

Estetyka - teoria i praktyka

60

6,0

zaliczenie

F

Estetyka wobec awangardy

60

6,0

zaliczenie

F

Etyka, śmierć i umieranie

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa czasu i przestrzeni

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

zaliczenie

F

Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta

30

3,0

zaliczenie

F

Natura doświadczenia

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy i podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

zaliczenie

F

Spór o naturę metaﬁzyki

60

6,0

zaliczenie

F

Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy

30

3,0

zaliczenie

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Teoria przyjaźni u Arystotelesa

60

6,0

zaliczenie

F

Translatorium z jęz. angielskiego

30

3,0

zaliczenie

F

Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

zaliczenie

F

Zło - wyzwanie dla ﬁlozoﬁi

45

4,0

zaliczenie

F

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Myślenie krytyczne w języku naturalnym

30

4,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

-

zaliczenie

F

Roman Ingarden: systemic aesthetics and pluralism of art

30

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

-

zaliczenie

F

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Machiavelli. Między "Księciem" a republiką

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

F

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa chińska (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Polski język migowy - kurs podstawowy

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach
Processing i Arduino

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej
inteligencji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa rosyjska – między polityką a religią

30

3,0

egzamin

F

Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Axiomatic Set theory

30

6,0

egzamin

F

Classics of Modern Logic

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z
następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego
(greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60
godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za
języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do
ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa
kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej
trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach
zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne
(tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się,
zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci
drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds.
studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoﬁcznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w
innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub
inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż
seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach
seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozoﬁi stara się o
możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja
w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą
organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi
(www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi średniowiecznej

60

6,0

egzamin

O

Logika

60

12,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Estetyka

O

Kurs obligatoryjny, studenci wybierają kurs A lub B.
Estetyka A

60

6,0

egzamin

F

Estetyka B

30

6,0

egzamin

F

Język starożytny I

O

Studenci mają obowiązek zaliczenia lektoratu języka starożytnego w wymiarze 120 godzin/12 ECTS w trakcie studiów,
standardowo rozpoczynając od pierwszego roku studiów.
Język łaciński I

30

-

zaliczenie

F

Greka dla ﬁlozofów I

30

-

zaliczenie

F

Lektorat innego języka starożytnego (JCJ)

30

-

zaliczenie

F

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

zaliczenie

F

Argumenty bioetyki

60

6,0

zaliczenie

F

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

30

6,0

zaliczenie

F

Egzystencjalizm

60

5,0

zaliczenie

F

Estetyka - teoria i praktyka

60

6,0

zaliczenie

F

Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej

60

6,0

egzamin

F

Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa Heideggera i jej współczesna recepcja

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

zaliczenie

F

Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

zaliczenie

F

Natura doświadczenia

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

zaliczenie

F

Spór o naturę metaﬁzyki

60

6,0

zaliczenie

F

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

zaliczenie

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

6,0

egzamin

F

Metaetyka

60

6,0

egzamin

F

Bioetyka-wprowadzenie

60

6,0

egzamin

F

Technologie informacyjne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia ﬁlozoﬁi politycznej

60

6,0

egzamin

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Graﬁka komputerowa

45

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa ogrodu (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Polski język migowy - kurs podstawowy

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metaphysics and Literature

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Advanced Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

O

F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z
następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego
(greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60
godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za
języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do
ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30godz.) albo dwa
kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej
trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach
zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne
(tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się,
zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci
drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds.
studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoﬁcznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w
innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub
inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż
seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach
seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozoﬁi stara się o
możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja
w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą
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organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi
(www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ontologia I

60

6,0

egzamin

O

Epistemologia I

60

6,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi nowożytnej I

60

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Etyka

O

Kurs obligatoryjny, studenci wybierają kurs A lub B.
Etyka A

60

6,0

egzamin

F

Etyka B

60

6,0

egzamin

F

Język starożytny II

O

Studenci mają obowiązek zaliczenia lektoratu języka starożytnego w wymiarze 120 godzin/12 ECTS w trakcie studiów,
standardowo rozpoczynając od pierwszego roku studiów.
Łacina II

30

-

zaliczenie

F

Greka dla ﬁlozofów II

30

-

-

F

Lektorat innego języka starożytnego (JCJ)

30

-

zaliczenie

F

30

-

zaliczenie

O

Lektorat języka nowożytnego
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej

60

6,0

zaliczenie

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

zaliczenie

F

Estetyka - teoria i praktyka

60

6,0

zaliczenie

F

Estetyka wobec awangardy

60

6,0

zaliczenie

F

Etyka, śmierć i umieranie

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa czasu i przestrzeni

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

zaliczenie

F

Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta

30

3,0

zaliczenie

F

Natura doświadczenia

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy i podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

zaliczenie

F

Spór o naturę metaﬁzyki

60

6,0

zaliczenie

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy

30

3,0

zaliczenie

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Teoria przyjaźni u Arystotelesa

60

6,0

zaliczenie

F

Translatorium z jęz. angielskiego

30

3,0

zaliczenie

F

Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

zaliczenie

F

Zło - wyzwanie dla ﬁlozoﬁi

45

4,0

zaliczenie

F

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Myślenie krytyczne w języku naturalnym

30

4,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

-

zaliczenie

F

Roman Ingarden: systemic aesthetics and pluralism of art

30

6,0

egzamin

F

Machiavelli. Między "Księciem" a republiką

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

F

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i wiekach
średnich

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa chińska (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Polski język migowy - kurs podstawowy

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach Processing i
30
Arduino

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej
inteligencji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa rosyjska – między polityką a religią

30

3,0

egzamin

F

Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Axiomatic Set theory

30

6,0

egzamin

F

Classics of Modern Logic

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z
następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego
(greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60
godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za
języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do
ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa
kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej
trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach
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zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne
(tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się,
zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci
drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds.
studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoﬁcznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w
innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub
inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż
seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach
seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozoﬁi stara się o
możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja
w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą
organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi
(www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi nowożytnej II

60

6,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia ﬁlozoﬁi polskiej

60

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Język starożytny II

O

Studenci mają obowiązek zaliczenia lektoratu języka starożytnego w wymiarze 120 godzin/12 ECTS w trakcie studiów,
standardowo rozpoczynając od pierwszego roku studiów.
Łacina II

30

12,0

egzamin

F

Greka dla ﬁlozofów II

30

12,0

egzamin

F

Lektorat innego języka starożytnego (JCJ)

30

12,0

egzamin

F

30

-

zaliczenie

O

Lektorat języka nowożytnego
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

zaliczenie

F

Argumenty bioetyki

60

6,0

zaliczenie

F

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

30

6,0

zaliczenie

F

Egzystencjalizm

60

5,0

zaliczenie

F

Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej

60

6,0

egzamin

F

Estetyka - teoria i praktyka

60

6,0

zaliczenie

F

Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa Heideggera i jej współczesna recepcja

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa na przełomie XX/XXI wieku

60

6,0

zaliczenie

F

Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

zaliczenie

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Natura doświadczenia

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

zaliczenie

F

Spór o naturę metaﬁzyki

60

6,0

zaliczenie

F

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

zaliczenie

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

6,0

egzamin

F

Metaetyka

60

6,0

egzamin

F

Bioetyka-wprowadzenie

60

6,0

egzamin

F

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i wiekach
średnich

60

6,0

egzamin

F

Graﬁka komputerowa

45

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa ogrodu (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Polski język migowy - kurs podstawowy

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metaphysics and Literature

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Advanced Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

F

F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z
następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego
(greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60
godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za
języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do
ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30godz.) i kurs obcojęzyczny (30godz.) albo dwa
kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej
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trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach
zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne
(tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, jednak z odrębnymi efektami uczenia się,
zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci
drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds.
studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoﬁcznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w
innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub
inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż
seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach
seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozoﬁi stara się o
możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja
w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą
organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi
(www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi współczesnej

60

-

-

O

Lektorat języka nowożytnego

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej

60

6,0

zaliczenie

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

zaliczenie

F

Estetyka - teoria i praktyka

60

6,0

zaliczenie

F

Estetyka wobec awangardy

60

6,0

zaliczenie

F

Etyka, śmierć i umieranie

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa czasu i przestrzeni

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa na przełomie XX/XXI wieku

60

6,0

zaliczenie

F

Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta

30

3,0

zaliczenie

F

Natura doświadczenia

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy i podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

zaliczenie

F

Spór o naturę metaﬁzyki

60

6,0

zaliczenie

F

Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy

30

3,0

zaliczenie

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Teoria przyjaźni u Arystotelesa

60

6,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Translatorium z jęz. angielskiego

30

3,0

zaliczenie

Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

zaliczenie

F

Zło - wyzwanie dla ﬁlozoﬁi

45

4,0

zaliczenie

F

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Myślenie krytyczne w języku naturalnym

30

4,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

-

zaliczenie

F

Roman Ingarden: systemic aesthetics and pluralism of art

30

6,0

egzamin

F

Machiavelli. Między "Księciem" a republiką

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

F

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa chińska (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach
Processing i Arduino

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej
inteligencji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa rosyjska – między polityką a religią

30

3,0

egzamin

F

Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Axiomatic Set theory

30

6,0

egzamin

F

Classics of Modern Logic

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

F

Na każdym roku studiów należy uzupełniać liczbę punktów ECTS kursami fakultatywnymi do min. 60, zgodnie z
następującymi zasadami: (1) Lektoraty i kursy obcojęzyczne: Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego
(greka, łacina, hebrajski lub sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60
godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za
języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). Do
ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa
kursy obcojęzyczne po 30 godzin lub jeden 60-godzinny. (2) Seminaria: W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej
trzech różnych seminariach. Studenci I roku nie powinni uczestniczyć w seminariach, jednak w wyjątkowych przypadkach
zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium. (3) Kursy opcjonalne: Niektóre kursy fakultatywne
(tzw. opcjonalne) są dostępne zarówno dla studentów I stopnia jak i II stopnia, ale z odrębnymi efektami uczenia się,
zakresami materiałów, metodami sprawdzania wiedzy oraz warunkami zaliczenia. (4) Kursy pozainstytutowe: Studenci
drugiego i trzeciego (nie pierwszego) roku jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą zastępcy dyrektora ds.
studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoﬁcznym UJ, a także w innych jednostkach UJ oraz w
innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. (5) Seminarium dyplomowe: Na ostatnim roku studiów seminarium lub
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inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż
seminarium nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach
seminarium dyplomowego lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. (6) Instytut Filozoﬁi stara się o
możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja
w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą
organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi
(www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi współczesnej

60

12,0

egzamin

O

Lektorat języka nowożytnego

30

8,0

egzamin

O

Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

zaliczenie

F

Argumenty bioetyki

60

6,0

zaliczenie

F

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

30

6,0

zaliczenie

F

Egzystencjalizm

60

5,0

zaliczenie

F

Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej

60

6,0

egzamin

F

Estetyka - teoria i praktyka

60

6,0

zaliczenie

F

Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa Heideggera i jej współczesna recepcja

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa na przełomie XX/XXI wieku

60

6,0

zaliczenie

F

Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

zaliczenie

F

Natura doświadczenia

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

zaliczenie

F

Spór o naturę metaﬁzyki

60

6,0

zaliczenie

F

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

zaliczenie

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metaetyka

60

6,0

egzamin

F

Bioetyka-wprowadzenie

60

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

6,0

egzamin

F

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Graﬁka komputerowa

45

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa ogrodu (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Metaphysics and Literature

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Advanced Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wstęp do ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.110.5cb879bf1f496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami ﬁlozoﬁi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Obok wstępnego omówienia podstawowych działów
ﬁlozoﬁi i najważniejszych pytań na jakie ﬁlozoﬁa stara
się znaleźć odpowiedź, głównym zadaniem kursu jest
wyjaśnienie podstawowych narzędzi semiotycznych
i metodologicznych warsztatu pracy ﬁlozofa. Nacisk
położony zostanie na typy rozumowań
przeprowadzanych w języku naturalnym jak i na ich
poprawność, rodzaje deﬁnicji stosowanych w pracach
ﬁlozoﬁcznych i kryteria ich poprawności, krytyczną
analizę tekstów ﬁlozoﬁcznych. Narzędzia semiotycznologiczne zostaną przedstawione na przykładach ich
faktycznych zastosowań w rozumowaniach
ﬁlozoﬁcznych.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność rozumienia i stosowania podstawowych
pojęć ﬁlozoﬁcznych

FLZ_K1_U01,
egzamin pisemny,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie pisemne,
FLZ_K1_U03,
zaliczenie
FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05

U2

umiejętność krytycznej analizy argumentów
ﬁlozoﬁcznych i poprawnego ich formułowania

FLZ_K1_U01,
egzamin pisemny,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie pisemne,
FLZ_K1_U03,
zaliczenie
FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność krytycznej analizy argumentów
pojawiających się w życiu codziennym studenta
i poprawnego ich formułowania

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06, FLZ_K1_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

68

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd podstawowych zagadnień i działów ﬁlozoﬁi. Język jako narzędzie pracy
ﬁlozofa. Podstawowe pojęcia semiotyczne

W1, U1, U2, K1

2.

Podstawowe zagadnienia ontologii

W1, U1, U2

3.

Podstawowe zagadnienia epistemologii

W1, U1, U2

4.

Podstawowe zagadnienia etyki

W1, U1, U2, K1

5.

Podstawowe zagadnienia estetyki

W1, U1, U2

6.

Podstawowe zagadnienia antropologii ﬁlozoﬁcznej

W1, U1, U2

7.

Nazwy i stosunki zakresowe nazw

W1, U1, U2, K1

8.

Deﬁnicje: podziały deﬁnicji, deﬁnicja klasyczna, warunki poprawności deﬁnicji

W1, U1, U2, K1

9.

Klasyczne zdania kategoryczne. Kwadrat logiczny. Kwadrat logiczny i modalności
logiczne

W1, U1, U2, K1

10.

Antynomie: rekonstrukcja i sposoby ich rozwiązywania (Electra, Łysina, Krokodyl i
matka, Mistrz i uczeń, Paradoks Russella, Paradoks
Grellinga-Nelsona, Paradoks Berriego, Paradoks kłamcy)

W1, U1, U2, K1

11.

Rozumowania. Rozumowania zawodne i niezawodne. Warunki poprawności
rozumowań

W1, U1, U2, K1

12.

Najczęściej popełniane błędy w rozumowaniach przeprowadzanych w języku
naturalnym, w tym w języku ﬁlozoﬁcznym.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia poruszane na
wykładach w zakresie omówionym na wykładach oraz dokładną
znajomość lektur omówionych na ćwiczeniach. Warunkiem
możliwości przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze
otrzymanie zaliczenia z ćwiczeń.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Omawianie każdej
nowej lektury rozpocznie się od krótkiego pisemnego sprawdzianu
ze znajomości jej treści. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest
obecność na zajęciach, aktywność oraz zaliczenie sprawdzianów z
lektur.
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Historia ﬁlozoﬁi starożytnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.110.5cdd5f66a60ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, doktrynami i metodami badawczymi ﬁlozoﬁi starożytnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- podstawowe wiadomości biograﬁczne najbardziej
znanych ﬁlozofów starożytnych - podstawowe greckie
pojęcia ﬁlozoﬁczne - podstawowe greckie teksty
ﬁlozoﬁczne (w polskim przekładzie) - najważniejsze
greckie koncepcje ﬁlozoﬁczne (teoria form, teoria
substancji, atomizm, stoicyzm, hedonizm,
eudajmonizm, etc.)

FLZ_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

FLZ_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

- odczytać i transliterować podstawowe greckie
pojęcia ﬁlozoﬁczne - krytycznie przeczytać
podstawowe greckie teksty ﬁlozoﬁczne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Powstanie ﬁlozoﬁi w Grecji. Przejście od mythos do logos. Literackie i mitologiczne
korzenie ﬁlozoﬁi. Bliskowschodnie źródła mysli greckiej (Egipt, Babilon, Lewant).
Powstanie koncepcji racjonalności świata.
Filozoﬁa przyrody w Jonii. Tales, Anaksymander, Anaksymenes.
Filozoﬁa italska 1: Pitagorejczycy. Powstanie koncepcji matematyczności świata.
Filozoﬁa italska 2: Eleaci. Powstanie ﬁlozoﬁi spekulatywnej.
Reakcja na szkołę Eleatów: Anaksagoras, Empedokles, Atomiści.
Szkoła Heraklita.
Schyłek ﬁlozoﬁi jońskiej (Archelaos z Aten, Diogenes z Apolonii).
Ruch soﬁstyczny i krytyka ﬁlozoﬁi przyrody
Sokrates. Elenchos jako metoda badania. Zwrot od ﬁlozoﬁi przyrody do etyki.
Platon 1: etyka jako punkt wyjścia ﬁlozoﬁi.
Platon 2: od etyki do antropologii ontologicznej. Powstanie ﬁlozoﬁi
transcendentalnej.
Platon 3: od ontologii do ﬁlozoﬁi przyrody.
Arystoteles 1: powstanie ﬁlozoﬁi systemowej. Logika.
Arystoteles 2: ontologia i ﬁlozoﬁa przyrody.
Arystoteles 3: etyka i ﬁlozoﬁa polityczna.
Szkoły tzw. sokratyków mniejszych: Cyrenaicy, Cynicy, Megarejczycy.
Filozoﬁa hellenistyczna 1: Stoicy.
Filozoﬁa hellenistyczna 2: Epikurejczycy.
Filozoﬁa hellenistyczna 3: Sceptycyzm.
Początki ﬁlozoﬁi w Rzymie. Lukrecjusz, Cyceron.
Początki ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej 1: pierwsi apologeci (Justyn, Tacjan, Atenagoras)
Początki ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej 2: od Tertuliana do Soboru Nicejskiego.
Medioplatonizm od Filona Aleksandryjskiego do Plutarcha z Cheronei.
Komentatorzy Arystotelesa: od Aleksandra z Afrodyzji do Jana Filoponosa.
Neoplatonizm 1: Plotyn.
Neoplatonizm 2: od Porﬁriusza do Proklosa.
Filozoﬁa schyłku Cesarstwa Rzymskiego: Boecjusz, Kasjodor.

1.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Obecność na wykładzie

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.130.5ca75b58ccaa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w podstawy współczesnej logiki formalnej i teorii mnogości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Klasyczny rachunek zdań

FLZ_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Klasyczny węższy rachunek predykatów

FLZ_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Intuicjonistyczny rachunek zdań

FLZ_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Modalny rachunek zdań S4

FLZ_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Logika treści

FLZ_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

Podstawy teorii mnogości

FLZ_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozpoznawanie praw klasycznego rachunku zdań

FLZ_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Rozpoznawanie praw klasycznego węższego rachunku
predykatów

FLZ_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Rozpoznawanie praw intuicjonistycznego rachunku
zdań

FLZ_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Rozpoznawanie praw modalnego rachunku zdań S4

FLZ_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

Rozpoznawanie zasad myślenia codziennego
w formalnym ujęciu logiki treści

FLZ_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U6

Wykonywanie operacji na zbiorach

FLZ_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Krytyczna analiza argumentacji

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

38

przygotowanie do ćwiczeń

60

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyczna logika zdaniowa: formalizacja zdań języka naturalnego w języku KRZ.
KRZ: wartościowania, system aksjomatyczny, twierdzenie o pełności.

W1, U1, K1

2.

Klasyczny węższy rachunek predykatów: formalizacja zdań języka naturalnego w
języku KWRP, różnice między formalizacją w językach KRZ i KWRP. KWRP:
wartościowania, system aksjomatyczny, twierdzenie o pełności.

W2, U2, K1

3.

Filozoﬁczne różnice między intuicjonistycznym a klasycznym rachunkiem zdań.
INT: wiązki wartościowań, system aksjomatyczny, twierdzenie o pełności.

W3, U3, K1

4.

Język logiki modalnej S4: funktory modalne, formalizacja zdań języka naturalnego
w języku logiki S4. S4: wiązki wartościowań, system aksjomatyczny, twierdzenie o
pełności.

W4, U4, K1

5.

Logiki niefregowskie: aksjomat Fregego, identyczność zdaniowa, implikacja
treściowa, inferencja treściowa a myślenie codzienne.

W5, U5, K1

6.

Naiwna teoria mnogości. Aksjomatyczna teoria mnogości Zermelo-Fraenkla.
Zbiory i działania na zbiorach. Relacje i funkcje, obrazy, przeciwobrazy,
zawężenia. Relacje równoważnościowe i relacje porządkujące. Porównywanie
liczności zbiorów. Paradoksy.

W6, U6, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

unrated credit

wykład

written exam

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

unrated credit

wykład

egzamin pisemny

written exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Sylabusy
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Estetyka A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.130.1588068267.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ﬁlozoﬁcznej estetyki oraz
najważniejszymi kategoriami estetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych trendów w ﬁlozoﬁi
sztuki.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przedmiot badań estetyki oraz jej relacja względem
innych dyscyplin szczegółowych

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03

egzamin ustny

W2

podstawowe zagadnienia estetyczne i kategorie
pojęciowe estetyki

FLZ_K1_W04

egzamin ustny

W3

perspektywy i możliwości budowania ﬁlozoﬁcznych
koncepcji estetyki

FLZ_K1_W02

egzamin ustny

U1

myśleć samodzielnie i krytycznie, odnosząc się
do estetyki jako dyscypliny ﬁlozoﬁcznej, wybierając
teorie mniej lub bardziej adekwatne do ujęcia
podstawowych problemów estetycznych

FLZ_K1_U01

zaliczenie

U2

poddawać krytycznemu osądowi i reorganizować
wiedzę dotyczącą estetyki i podstawowych kategorii
estetycznych

FLZ_K1_U02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej
wiedzy z dziedziny estetyki

FLZ_K1_K01

zaliczenie

K2

jest otwarty na nowe koncepcje estetyczne, które
kształtują się w czasach obecnych. Jest gotowy pod ich FLZ_K1_K05
wpływem do zmiany własnego stanowiska

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i metody badań estetyki: pojęcie sytuacji estetycznej

W1, W3, U2, K1

2.

Kategorie estetyczne: dzieło sztuki (R. Ingarden), przeżycie estetyczne (I. Kant, A.
Schopenhauer), wartości estetyczne (piękno, brzydota) i artystyczne (R. Ingarden,
M. Gołąszewska, M. Wallis), proces twórczy (M. Gołaszewska), mimesis (Platon,
Arystoteles), ekspresja (B. Croce) i forma (C. Bell).

W2, U2, K1

3.

Problem statusu estetyki jako dyscypliny naukowej oraz jej relacja do innych
dyscyplin szczegółowych.

W1, U2, K1

4.

Problem kryzysu estetyki i sztuki.

W3, U1, K2

5.

Filozoﬁczne koncepcje estetyki: fenomenologiczna (R. Ingarden), zorientowana
empirycznie (M. Gołaszewska), analityczna (G. Dickie), hermeneutyczna (H.G.
Gadamer)

W3, U1, K2

6.

Najnowsze kierunki zainteresowań estetyki: pojęcie zmysłowości, estetyzacja
rzeczywistości

W3, U1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

egzamin na podstawie treści wykładów i tekstów z ćwiczeń oraz
wskazanej literatury

ćwiczenia

zaliczenie

aktywnośc na ćwiczeniach i praca pisemna

Semestr 2

Sylabusy

36 / 263

Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin na podstawie tresci wykładów i tekstów z ćwiczeń oraz
wskazanej literatury

ćwiczenia

zaliczenie

aktywność i praca pisemna

Sylabusy
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Estetyka B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.130.1588068391.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnienie estetyki z uwzględnieniem znaczenia jej związków
ze sztuką. Prezentowane zagadnienia powiązane są z wartościowaniem sztuki i krytyką artystyczną. Stosowana
terminologia wynika z analizy teoriosystemowej, fenomenologii, oraz z metodologii sytuacji estetycznej wraz
z elementami estetyki analitycznej, głównie wynikających z analizy świata sztuki i instytucjonalizmu.

C2

Celem kursu jest analiza historyczna fenomenów estetyki, w tym np. sztuki, piękna, dzieła sztuki w powiązaniu
z aesthesis. Podczas kursu analizuje się zagadnienie estetyki relacyjnej, panestetyzm i znaczenie wartości
estetycznych: tradycyjnych i konceptualnych.

C3

Celem kursu jest zaprezentowanie treści metodologicznych, w tym stosowanej terminologi z zakresu estetyki (np.
przy dyskusji subiektywizmu z obiektywizmem) oraz interpretacja prac artystycznych, będących wykładnią dla
zastosowanej metodologii.

C4

Celem kursu jest przedstawienie i porównanie, z perspektywy ﬁlozoﬁcznej, zagadnień w sztuce i estetyce
do końca XIX wieku i współczesnej, powstającej od początku XX wieku.

C5

Celem kursu jest zaprezentowanie przemian w sztuce w nawiązaniu do takich pojęć jak konceptualizm, nowość,
oryginalność, interaktywność, krytycyzm, interwencja, akcjonizm.

C6

Celem kursu jest przeanalizowanie kształtowania się sztuki na tle kolejnych nurtów awangardowych
i neoawangardowych, takich jak: futuryzm, dadaizm, abstrakcjonizm, surrealizm, pop-art, konceptualizm,
performance art, body art, industrializm, sztuka krytyczna, jak również wpływu na sztukę zjawisk
pozaartystycznych, np. techniki, kultury masowej lub mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studentka/student posiada wiedzę na temat historii
i znaczenia takich pojęć jak piękno, wartości
estetyczne i artystyczne, sztuka, forma, proces
twórczy, doświadczenie estetyczne, aesthesis.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W09

prezentacja, zaliczenie

W2

studentka/student rozumie znaczenie estetyki i sztuki
dla kultury, jej wpływu na rozwój człowieka.

FLZ_K1_W01

prezentacja, zaliczenie

W3

studentka/student posiada uporządkowaną wiedzę
obejmującą terminologię i metodologię analizy
różnego rodzaju dzieł sztuki.

FLZ_K1_W09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka/student potraﬁ przeprowadzić profesjonalną
krytykę artystyczną różnorodnych, historycznych
i współczesnych dzieł sztuki.

FLZ_K1_U07, FLZ_K1_U10 prezentacja, zaliczenie

U2

studentka/student potraﬁ komunikować się na temat
sztuki w skali międzynarodowej.

FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U13 prezentacja, zaliczenie

U3

studentka/student potraﬁ podjąć działalność
zawodową w zakresie kuratorstwa i wystawiennictwa.

FLZ_K1_U02, FLZ_K1_U03 prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

studentka/student potraﬁ podjąć współpracę
z osobami nie parającymi się sztuką, potraﬁ wyłożyć
im czytelnie swoje racje, zaznajomić ze sztuka
i wprowadzić do świata sztuki.

FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K05

prezentacja, zaliczenie
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K2

studentka/student potraﬁ organizować projekty
uwzględniające i propagujące działalność artystyczną.

FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K12

prezentacja, zaliczenie

K3

studentka/student rozpoznaje odpowiednie instytucje
odnoszące się do sztuki, potraﬁ się z nimi
komunikować.

FLZ_K1_K08, FLZ_K1_K13

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

konsultacje

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie pracy semestralnej

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

40 / 263

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Estetyka, jako dyscyplina akademicka – Baumgarten i po Baumgartenie.

W1, U3

2.

Sytuacja estetyczna wg. Marii Gołaszewskiej – ujęcie teoriosystemowe

W3, K2

3.

Aspekty estetyki: dzieło sztuki, twórczość, doświadczenie estetyczne

W1, U1

4.

Koncepcja intencjonalnej natury dzieła sztuki R. Ingardena.

W3, K3

5.

Teoria wartości estetycznych (elementy ogólnej teorii wartości): subiektywizm i
obiektywizm, klasyﬁkacje wartości

W2, K2

6.

Wybrane teorie – pomiędzy estetyką a sztuką: teoria pola estetycznego Arnolda
Berleanta, estetyka poza estetyką Wolfganga Welscha, świat sztuki Artura Danto,
estetyka relacyjna Nicolasa Bourriaud, New Media World Art Domenico Quaranty.

U2, K1

7.

Podziały sztuki w starożytności (klasyﬁkacje sztuki, piękno i Wielka Teoria Piękna,
kanon i miara estetyczna George’a Birkhoﬀa); w średniowieczu (transcendentalia,
klasyﬁkacje sztuki); w nowożytności (klasyﬁkacje sztuki, powstanie pojęci sztuki
piękne: Francesco da Hollanda, Charles Perrault, Charles Batteux).

U1, K1

8.

Tradycyjne i awangardowe kryteria opisu i wartościowania sztuki.

W1, U1

9.

Przestrzenie w sztuce awangardowej – sztuka bez granic.

W2, K1

10.

Sztuka pod wpływem techniki i kultury masowej.

W3, U3

11.

Konceptualny wymiar sztuki – od piękna do znaczenia.

W2, U2

12.

Świat sztuki i Instytucjonalizm – artefakt i dzieło sztuki.

U3, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajeciach

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, burza mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, pisemna praca egzaminacyjna (esej), prezentacja na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajeciach

Sylabusy

42 / 263

Greka dla ﬁlozofów I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.130.1588665688.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs obejmuje systematyczną naukę greckiej gramatyki (fonetyka, morfologia, składnia) w celu nabycia
umiejętności czytania tekstów z okresu klasycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pierwsza część dwuletniego lektoratu obejmuje
fonetykę i morfologię języka greckiego z okresu
klasycznego (język Platona i Arystotelesa).

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

FLZ_K1_W02

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do zajęć

60

rozwiązywanie zadań

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwsza część dwuletniego lektoratu obejmuje fonetykę i morfologię języka
greckiego z okresu klasycznego (język Platona i Arystotelesa).

W1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawdzian pisemny

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawdzian pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Elementy prawa autorskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.110.5cdd5fa45be42.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem wykładu jest zaznajomienie studentów z pojęciem "własność intelektualna" oraz podstawowymi zasadami
jej ochrony jak również wskazanie na możliwość korzystania z dóbr intelektualnych na różnych płaszczyznach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego,
rozumie istotę ochrony własności intelektualnej,
rozróżnia dobra materialne od dóbr niematerialnych,
zna charakter i właściwości praw przyznawanych
twórcom, zna zasady korzystania z utworów
i przedmiotów praw pokrewnych oraz istotę
i przypadki dozwolonego korzystania z utworów, zna
zasady i konsekwencje odnoszące się do naruszenia
autorskich praw majątkowych i osobistych

FLZ_K1_W13

zaliczenie pisemne

FLZ_K1_U10

zaliczenie pisemne

FLZ_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przykłady chronionych dóbr niematerialnych,
określić zakres ochrony przewidzianej w obszarze
własności intelektualnej, scharakteryzować prawa
majątkowe i osobiste, wymienić zasady korzystania
z utworów w ramach dozwolonego użytku oraz
wskazać jego rodzaje i przykłady, wskazać
konsekwencje popełnienia plagiatu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do przestrzegania podstawowych zasad związanych
z ochroną własności intelektualnej w szczególności
praw autorskich, upowszechniania wiedzy w tym
zakresie w społeczeństwie oraz zwracania uwagi
na różnorodne formy ich naruszenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

analiza aktów normatywnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe pojęcia z zakresu własności
intelektualnej, w tym prawa autorskiego, wskazana jest rola i znaczenie ochrony
własności intelektualnej w różnych aspektach życia kulturalnego, naukowego,
codziennego; przedstawiane są podstawowe reguły i instytucje w obszarze prawa
autorskiego

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru, zaliczenie od 7 pkt/ 12

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f697ee4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest prezentacja wybranych wątków sporu o państwo i sporu z państwem w przedrewolucyjnej ﬁlozoﬁi
rosyjskiej. W trakcie wykładów i ćwiczeń badane będę idee i koncepcje zarówno obrońców różnych form
politycznych życia państwowego (konserwatyzm, liberalizm, socjalizm), jak też anarchistycznych wrogów
państwa jako takiego (różne formuły anarchizmu w Rosji). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na religijne
źródła i konteksty myślenia o polityce, obecne zarówno u myślicieli religijnych, jak również u zdeklarowanych
ateistów i wrogów religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student(ka) zna i rozumie: - najważniejsze stanowiska
występujące w rosyjskiej myśli ﬁlozoﬁcznej dotyczące
problematyki państwa i wolności od Oświecenia
do Rewolucji 1917 - rozumie argumentację
zwolenników i przeciwników państwa; - rozumie
swoistość rosyjskich stanowisk w sporach o państwo;

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student(ka) potraﬁ: - określić miejsce rosyjskich
sporów o państwo w szerokim kontekście historii
ﬁlozoﬁi politycznej; - odróżniać lokalne kwestie,
wynikające ze specyﬁki rosyjskiej historii
i fundamentalne problemy ﬁlozoﬁi politycznej,
pojawiające się niezależnie od kontekstu
historycznego; - nazwać i precyzyjnie opisać
podstawowe stanowiska dotyczące państwa; - odnosić
poznane stanowiska ideowe do współczesnych sporów
politycznych; - poddać krytycznej ocenie koncepcje
formułowane przez rosyjskich ﬁlozofów ;

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U05,
esej, zaliczenie
FLZ_K1_U07,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U11, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student(ka) jest gotów/gotowa: zajmować
samodzielnie przemyślaną postawę wobec takich
kwestii, jak: zasięg działalności rządu, centralizacja
i demokracja lokalna, nieposłuszeństwo obywatelskie,
zasada biernego oporu, terroryzm; ● analizować idee
i koncepcje zarówno w ich historycznym kontekście,
ale dostrzegając też ich uniwersalne znaczenie; ●
w sposób jasny formułować sądy dotyczące
analizowanych koncepcji, jak też wynikające
z własnych przemyśleń i postaw; ● rozumieć
zagrożenia związane z ingerencją władzy państwowej
w życie obywateli, jak również niebezpieczeństwa
związane z próbami urzeczywistnienia anarchistycznej
utopii; ● rozpoznawać absurdy związane z działaniem
instytucji sterowanych przez coraz bardziej
skomplikowane i nieczytelne przepisy; ● krytycznie
oceniać współczesne próby biurokratycznej
reglamentacji różnych sfer życia (prywatnego,
zawodowego, gospodarczego, społecznego);

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K12

esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
165

ECTS
6.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na wykładach i ćwiczeniach przedstawione zostaną między innymi następujące
zagadnienia:
1. Anarchia czy kult potężnego państwa – problemy z rosyjską mentalnością. Lew
Tichomirow – od carobójstwa do apoteozy państwowości monarchistycznej. Naród,
państwo, imperium. Rosyjskie marzenie: teokracja jako zniesienie antynomii
pomiędzy anarchizmem a etatyzmem.
2. Teokracja i mesjanizm państwowy w myśli staroruskiej.
3. Oświeceniowy kult państwa i rewolucyjny etatyzm dekabrystów.
4. Słowianoﬁlstwo rosyjskie: religijny anarchizm i imperializm.
5. Problem państwa w rosyjskiej myśli liberalnej XIX wieku.
6. Anarchizm rewolucyjny Michaiła Bakunina.
7. Państwo i anarchia w rosyjskim socjalizmie: Aleksander Hercen i narodnictwo.
Narodnictwo rewolucyjne, legalne, religijne.
8. Wolność i państwo w twórczości Fiodora Dostojewskiego.
9. Anarchizm religijny Lwa Tołstoja. Spory wokół tołstoizmu.
10. Kontrrewolucyjni apologeci silnego państwa: Konstanty Pobiedonoscew,
Konstanty Leontjew, Lew Tichomirow.
11. Włodzimierz Sołowjow: utopia teokratyczna i utopia liberalna.
12. Anarchokomunizm Piotra Kropotkina.
13. Marksizm, anarchizm, leninizm.
14. Państwowość i anarchia w dociekaniach rosyjskich ﬁlozofów religijnych XX
wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Opracowanie jednego z tekstów źródłowych (z sekcji Literatura
obowiązkowa); znajomość treści poruszanych na wykładzie; zaliczenie
ćwiczeń

wykład

ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej, zaliczenie

obecność na zajęciach; udział w dyskusjach; przygotowanie krótkiego
eseju (do 10 stron) związanego z problematyką kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie jednego z kursów: ﬁlozoﬁa społeczna/polityczna (kurs podstawowy) lub historia ﬁlozoﬁi nowożytnej lub kurs
propedeutyczny z ﬁlozoﬁi rosyjskiej albo zgoda prowadzącego

Sylabusy

51 / 263

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6862720.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wyrobić u studentów umiejętność stosowania klasycznych kategorii ﬁlozoﬁi historii, polityki i społeczeństwa
we współczesnych sporach ideowych i politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie na czym polega swoistość idei
ﬁlozoﬁcznych w świetle jej powiązań z religia, historią,
ekonomią, polityką i prawem

FLZ_K1_W10

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozważać dylematy władzy i wolności, tolerancji
i indywidualizmu, globalizacji , ekonomii, prawa
i polityki z punktu widzenia ﬁlozoﬁi praktycznej
we względnej opozycji do ﬁlozoﬁi kontemplacyjnej
zgodnie z poglądem, że idee mają konsekwencje

FLZ_K1_U09

esej, prezentacja

FLZ_K1_K03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest do umiejętnego stosowania
klasycznych kategorii ﬁlozoﬁi historii, polityki
i społeczeństwa we współczesnych sporach ideowych
i politycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

60

ćwiczenia

30

konsultacje

14

przeprowadzenie badań literaturowych

35

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
235

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

dobro wspólne versus relatywizm i nihilizm aksjologiczny;utopizm versus realizm;
prawo naturalne w świetle historii; idea państwa versus anarchizm; determinizm a
wolna wola i wolność społeczna

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej

Kurs kończy się egzaminem ustnym. Jego warunkiem jest regularna
obecność na zajęciach oraz złożenie pracy pisemnej na wybrany temat

ćwiczenia

prezentacja

znajomość zalecanych tekstów; wygłoszenie dwóch referatów

Sylabusy
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Estetyka - teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6e33519.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 60
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnienie estetyki z uwzględnieniem znaczenia jej związków
ze sztuką. Prezentowane zagadnienia powiązane są z wartościowaniem sztuki i krytyką artystyczną. Stosowana
terminologia wynika z analizy teoriosystemowej, fenomenologii, oraz z metodologii sytuacji estetycznej wraz
z elementami estetyki analitycznej, głównie wynikających z analizy świata sztuki i instytucjonalizmu.

C2

Celem kursu jest analiza historyczna fenomenów estetyki, w tym np. sztuki, piękna, dzieła sztuki w powiązaniu
z aesthesis. Podczas kursu analizuje się zagadnienie estetyki relacyjnej, panestetyzm i znaczenie wartości
estetycznych: tradycyjnych i konceptualnych.

C3

Kurs składa się z części metodologicznej, w której stosowana jest terminologia z zakresu estetyki (np. przy
dyskusji subiektywizmu z obiektywizmem) oraz z części, w której prezentuje się przykłady dzieł sztuki.

C4

Celem kursu jest przedstawienie i porównanie, z perspektywy ﬁlozoﬁcznej, zagadnień w sztuce i estetyce
do końca XIX wieku i współczesnej, powstającej od początku XX wieku.

C5

Celem kursu jest zaprezentowanie przemian w sztuce są w nawiązaniu do takich pojęć jak konceptualizm,
nowość, oryginalność, krytycyzm.

C6

Celem kursu jest przeanalizowanie kształtowania się sztuki na tle kolejnych nurtów awangardowych
i neoawangardowych, takich jak: futuryzm, dadaizm, abstrakcjonizm, surrealizm, pop-art, konceptualizm,
performance art, body art, industrializm, sztuka krytyczna, jak również wpływu na sztukę zjawisk
pozaartystycznych, np. techniki, kultury masowej lub mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studentka/student posiada wiedzę na temat historii
i znaczenia takich pojęć jak piękno, wartości
estetyczne i artystyczne, sztuka, forma, proces
twórczy, doświadczenie estetyczne, aesthesis.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W08

esej, prezentacja

W2

studentka/student rozumie znaczenie estetyki i sztuki
dla kultury, jej wpływu na rozwój człowieka.

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W04

esej, prezentacja

W3

studentka/student posiada uporządkowaną wiedzę
obejmującą terminologię i metodologię analizy
różnego rodzaju dzieł sztuki.

FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka/student potraﬁ przeprowadzić profesjonalną
krytykę artystyczną różnorodnych, historycznych
i współczesnych, dzieł sztuki.

FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U08 esej, prezentacja

U2

studentka/student potraﬁ komunikować się na temat
sztuki w skali międzynarodowej.

FLZ_K1_U09, FLZ_K1_U13 esej, prezentacja

U3

studentka/student potraﬁ prowadzić analizę
porównawczą i historyczną z wykorzystaniem pojęć
estetyki, uargumentować stawiane przez siebie sądy
estetyczne.

FLZ_K1_U02,
esej, prezentacja
FLZ_K1_U06, FLZ_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

studentka/student jest przygotowana/y do komunikacji
międzynarodowej w zakresie krytyki sztuki, organizacji
wystaw artystycznych i prezentacji konferencyjnych.

FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K05

esej, prezentacja
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K2

studentka/student jest przygotowana/y
do prowadzenia dyskusji na temat sztuki jako formy
przekazu, interwencji lub krytyki, jest przygotowana/y
na spotkanie z konceptualną zawartością dzieł sztuki.

FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K12

esej, prezentacja

K3

studentka/student jest otwarta/y na nowe teorie, idee,
postawy oraz argumenty szczególnie dotyczące sztuki
i kultury, które stara się poznać i zrozumieć.

FLZ_K1_K08, FLZ_K1_K13

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Estetyka, jako dyscyplina akademicka – Baumgarten i po Baumgartenie.

W1, U3

2.

Sytuacja estetyczna wg. Marii Gołaszewskiej – ujęcicie teoriosystemowe.

W3, K2

3.

Aspekty estetyki: dzieło sztuki, twórczość, doświadczenie estetyczne.

W1, U1

4.

Koncepcja intencjonalnej natury dzieła sztuki R. Ingardena.

W3, K3

5.

Teoria wartości estetycznych (elementy ogólnej teorii wartości): subiektywizm i
obiektywizm, klasyﬁkacje wartości

W2, K2

6.

Wybrane teorie – pomiędzy estetyką a sztuką: teoria pola estetycznego Arnolda
Berleanta, estetyka poza estetyką Wolfganga Welscha, świat sztuki Artura Danto,
estetyka relacyjna Nicolasa Bourriaud, New Media World of Art Domenico
Quaranty.

U2, K1

Sylabusy
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Podziały sztuki w starożytności (klasyﬁkacje sztuki w starożytności, piękno i
Wielka Teoria Piękna, kanon i miara estetyczna George’a Birkhoﬀa); w
średniowieczu (transcendentalia, klasyﬁkacje sztuki w średniowieczu); w
nowożytności (klasyﬁkacje sztuki w nowożytności, powstanie pojęci sztuki piękne:
Francesco da Hollanda, Charles Perrault, Charles Batteux).

7.

U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
e-learning

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, opcjonalnie referat
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Estetyka wobec awangardy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f68b1b34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą sztuki w XX wieku oraz koncepcjami ﬁlozofów,
odnoszących się (w różnych perspektywach ﬁlozoﬁcznych: m. in. analitycznej, hermeneutycznej, pragmatycznej,
środowiskowej, performance studies, Szkoły Frankfurckiej) do problemu kryzysu pojęcia sztuki i kryzysu estetyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu estetyki
w systemie nauk humanistycznych oraz o ich
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej.

FLZ_K1_W01

zaliczenie ustne,
zaliczenie

W2

zna i rozumie terminologię estetyki wraz z jej
historyczną zmiennością oraz metodologiczną
odmiennością

FLZ_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3

ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą
terminologię, teorie i metody współczesnej estetyki.

FLZ_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie

U1

myśli krytycznie i samodzielnie, potraﬁ identyﬁkować
problemy związane z przemianami w sztuce
awangardowej i wskazywać standardowe sposoby ich
rozwiązania w estetyce.

FLZ_K1_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2

rozpoznaje i opisuje współczesne problemy
z awangardą, potraﬁ wskazać i porównać ich typowe
rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska
i koncepcje estetyczne, a także podstawowe
argumenty na ich rzecz .

FLZ_K1_U08

zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej
wiedzy z dziedziny ﬁlozoﬁi sztuki współczesnej, jest
nastawiony na uczenie się przez całe życie

FLZ_K1_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2

jest otwarty na nowe teorie estetyczne związane
z przemianami w sztuce, idee, postawy i argumenty,
FLZ_K1_K05
które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich
wpływem do zmiany własnego stanowiska

zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Wybrane nurty awangardowe w XX wieku (kubizm, surrealizm, dadaizm).

1.

2. Neoawangardowe (pop-art, sztuka ziemi, happening, performance, sztuka
konceptualna).

U1, U2, K1, K2

2.

Relacja: awangardy klasycznej i neoawangardy; sztuki modernistycznej i
postmodernistycznej (modernizmu i postmodernizmu).

W1, W2, W3, K1, K2

3.

Problem autonomizmu i kontekstualizmu w estetyce, formalizm estetyczny C.
Greenberga.

W1, W2, W3, U1, U2

Teoria awangardy Th.W. Adorna (Szkoła Frankfurcka).

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.
Filozoﬁczne koncepcje sztuki formułowane w różnych perspektywach analitycznej:
5.

W1, W2, W3, U1, K2

1. M. Weitz.
2. G. Dickie, A. Danto.

6.

Hermeneutyka - ujęcie sztuki jako gry H.G. Gadamera.

W1, W2, W3, U1, U2

1. Estetyka perfomatywności E. Fischer-Lichte.
7.

U1, U2, K1, K2
2. Zwrot performatywny.
1. Estetyka pragmatyczna R. Shustermana.

8.

W3, U1, U2, K1, K2
2. Zwrot somatyczny.

9.

Estetyka środowiskowa A. Berleanta.

W3, U1, K1, K2

10.

Paradygmat estetyczny według S. Morawskiego oraz kryzys estetyki.

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne

egzamin na podstawie treści wykładów i tekstów z ćwiczeń oraz literatury
wskazanej przez prowadzącego.

ćwiczenia

zaliczenie

aktywność podczas ćwiczeń, esej lub prezentacja

Sylabusy
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Etyka, śmierć i umieranie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6e09637.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

kontrowersje dotyczące deﬁnicji, oraz kryteriów
śmierci

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

samodzielnie analizować problemy etyczne związane
ze stwierdzaniem śmierci, a także proponować ich
rozwiązania

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U05,
zaliczenie ustne,
FLZ_K1_U06,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K1_U07,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U11,
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

angażowania się w społeczną debatę dotyczącą
deﬁniowania śmierci

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K08,
FLZ_K1_K10,
FLZ_K1_K12, FLZ_K1_K13

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy semestralnej

16

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

32

przygotowanie do ćwiczeń

71

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład 1: Zagadnienia wstępne

W1, U1, K1

2.

Wykład 2-3: Śmierć w prawie

W1, U1, K1

3.

Wykład 3-4: Koncepcja Somatycznej Dezintegracji Organizmu

W1, U1, K1

Sylabusy

63 / 263

4.

Wykład 5-6: Śmierć jako nieodwracalna utrata zdolności do opierania się entropii

W1, U1, K1

5.

Wykład 7-8: Argumenty podważające Koncepcję Somatycznej Dezintegracji
Organizmu

W1, U1, K1

6.

Wykład 9-10:Koncepcja Utraty Zdolności do Samozachowania i pierwsze
stanowisko President’s Commision on Bioethics

W1, U1, K1

7.

Wykład 11-12: Liberalne koncepcje śmierci – poglądy Jeﬀa McMahana

W1, U1, K1

8.

Wykład 13-14: Liberalne koncepcje śmierci – poglądy Roberta M. Veatcha i Lainie
F. Ross

W1, U1, K1

9.

Wykład 15: Status moralny

W1, U1, K1

10.

Ćwiczenia 1: omówienie tekstu - Bernat J.L. et al., On the Deﬁnition and Criterion
of Death, „Annals of Internal Medicine” (94/3) 1981, s. 389–394.

W1, U1, K1

11.

Ćwiczenia 2: omówienie tekstu: Shewmon D.A., The Brain and Somatic
Integration: Insights Into the Standard Biological Rationale for Equating „Brain
Death” With Death, „Journal of Medicine and Philosophy” (26/5) 2001, s. 457–478.

W1, U1, K1

12.

Ćwiczenia 3: omówienie tekstu: Moschella M., Deconstructing the Brain
Disconnection–Brain Death Analogy and Clarifying the Rationale for the
Neurological Criterion of Death, „Journal of Medicine and Philosophy” (41/3) 2016,
s. 279–299.

W1, U1, K1

13.

Ćwiczenia 4: omówienie tekstu - Truog, R.D., Robinson, W.M (2003). Role of brain
death and the dead-donor rule in the ethics of organ transplantation, Critical Care
Medicine, 31 (9), 2391–2396.

W1, U1, K1

14.

Ćwiczenia 5: omówienie tekstu - Shewmon, D.A., Shewmon, E.S. (2004). The
Semiotics of Death and its Medical Implica-tions. W: C. Machado, D.A. Shewmon
(red.). Brain Death and Disorders of Consciousness (89-114). New York: Springer.

W1, U1, K1

15.

Ćwiczenia 6: omówienie tekstu - Veatch R.M., Killing by Organ Procurement: BrainBased Death and Legal Fictions, „Journal of Medicine and Philosophy” (40/3) 2015, W1, U1, K1
s. 289–311.

16.

Ćwiczenia 7: omówienie tekstu - Lizza J.P., Persons and Death: What’s
Metaphysically Wrong with our Current Statutory Deﬁnition Of Death?, „Journal of
Medicine and Philosophy” (18/4) 1993, s. 351–374.

W1, U1, K1

17.

Ćwiczenia 8: omówienie tekstu - Lee P., Total Brain Death and the Integration of
the Body Required of a Human Being, „Journal of Medicine and Philosophy” (41/3)
2016, s. 300–314.

W1, U1, K1

18.

Ćwiczenia 9: omówienie tekstu - NAIR-COLLINS, M. (2017): Can the Brain-Dead Be
Harmed or Wronged?: On the Moral Status of Brain Death and its Implications for
Organ Transplantation. In: Kennedy Institute of Ethics Journal, 27(4), pp. 525–559.

W1, U1, K1

19.

Ćwiczenia 10: omówienie tekstu - Marquis D., Are DCD Donors Dead?, „Hastings
Center Report” (40/3) 2010, s. 24–31.

W1, U1, K1

20.

Ćwiczenia 11: omówienie tekstu - McGee A., D. Gardiner D., Permanence Can be
Defended, „Bioethics” (31/3) 2017, s. 220–230.

W1, U1, K1

21.

Ćwiczenia 12: Dalle Ave A.L., J.L. Bernat J.L., Donation after brain circulation
determination of death, „BMC Medical Ethics” (18/15) 2017, s. 1-6.

W1, U1, K1

22.

Ćwiczenia 13: omówienie tekstu - Callahan D., Zabicie a przyzwolenie na śmierć,
[w:] Antologia bioetyki, t. 1, Wokół śmierci i umierania, W. Galewicz (red.),
Universitas, Kraków 2010, s. 173–180.

W1, U1, K1

23.

Ćwiczenia 14-15: omówienie tekstu - Devolder K., Complicity in stem cell
research: the case of induced pluripotent stem cells, „Human Reproduction”
(25/9) 2010, s. 2175–2180.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne

opanowanie materiału z wykładu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

ocena aktywności oraz pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony podstawowy kurs z etyki

Sylabusy
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Filozoﬁa czasu i przestrzeni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f6a7156b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ﬁlozoﬁi czasu
i przestrzeni, sposobami ich rozwiązywania oraz argumentami, jakich używano przy ich analizie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zapoznaje się z 1. Głównymi zagadnieniami
z zakresu ﬁlozoﬁi czasu i przestrzeni. 2. Sposobami ich
rozwiązywania. 3. Argumentami, jakich używano przy
ich analizie.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student 1. Nabywa umiejętności interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych z zakresu ﬁlozoﬁi czasu
i przestrzeni. 2. Potraﬁ syntetyzować zawarte w nich
idee i poglądy, i w oparciu o nie formułować nowe
pytania i problemy, a także wskazywać możliwe
sposoby ich rozwiązywania.

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05,
zaliczenie
FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U07,
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student 1. Nabywa kompetencji w zakresie
samodzielnej i krytycznej analizy problemów
ﬁlozoﬁcznych i ich rozwiązywania. 2. Pozostaje przy
tym otwarty na nowe teorie, idee i argumenty, które
stara się poznać i zrozumieć.

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K08,
FLZ_K1_K09, FLZ_K1_K10

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

90

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

I. Podstawowe własności matematyczne czasu i przestrzeni. Czas i przestrzeń a
czasoprzestrzeń.
II. Problem konwencjonalności struktury czasoprzestrzeni.
III. Asymetria czasu i asymetria procesów w czasie.
IV. Obiektywistyczne i subiektywistyczne koncepcje upływu czasu.
V. Upływ czasu i ﬁzyka
VI. Problem obiektywności istnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
(prezentyzm i różne wersje blokowych koncepcji czasu).
W1, U1, K1
VII. Spór o sposób trwania rzeczy w czasie (endurantyzm, perdurantyzm) i
problem zmiany.
VIII. Upływ czasu i język (A-ciągi i B-ciągi, argumenty McTaggarta, Priora, oraz tzw.
argumenty z weryﬁkatora i z relacji).
IX. Symetrie czasoprzestrzenne i spór o naturę ruchu (absolutystyczne i
relacjonistyczne koncepcje ruchu).
X. Ontologiczny status czasu, przestrzeni oraz czasoprzestrzeni (substancjalizm,
relacjonizm, atrybutywizm). Historyczne tło sporu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Na egzaminie obowiązuje znajomość zagadnień poruszanych na
wykładach oraz tekstów analizowanych na ćwiczeniach.

wykład

ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest
uczestniczenie w ćwiczeniach, znajomość tekstów omawianych na tych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Filozoﬁa języka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f889c2b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi tekstami i zagadnieniami z ﬁlozoﬁi języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

69 / 263

W1

Język naturalny jest podstawowym narzędziem
poznawczym człowieka i dlatego wyjaśnienie, w jaki
sposób za pomocą języka odnosimy się do świata oraz
ten świat zmieniamy jest kluczowe w procesie
poznania zarówno otaczającej nas rzeczywistości, jak
i naszego życia wewnętrznego.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05,
zaliczenie
FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U11,
FLZ_K1_U12,
FLZ_K1_U14, FLZ_K1_U15

umiejętność analizowania tekstów ﬁlozoﬁcznych,
krytycznej analizy argumentów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność analizowania tekstów publicystycznych,
krytycznej analizy argumentów

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie referatu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Seminarium to ma charakter wstępny i obejmuje lekturę podstawowych pozycji z
dziedziny ﬁlozoﬁi języka, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych
ze znaczeniem i odniesieniem wyrażeń jednostkowych, takich jak nazwy własne,
deskrypcje określone i wyrażenia okazjonalne.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w seminarium, przygotowanie
konspektów oraz dwukrotne przygotowanie wraz z jednym lub dwoma
studentami tekstu i współprowadzenie seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs wymaga umiejętności czytania tekstów ﬁlozoﬁcznych w języku angielskim.

Sylabusy
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Filozoﬁa kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5ca75b58e4718.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prezentacja ﬁlozoﬁi kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie uświadamia sobie
interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi i jej związki
z innymi naukami oraz ludzkim życiem

FLZ_K1_W02

zaliczenie ustne
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W2

absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki, kultury
i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami
a ﬁlozoﬁą

FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10

zaliczenie ustne

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ myśli krytycznie i samodzielnie,
potraﬁ identyﬁkować problemy i wskazywać
standardowe sposoby ich rozwiązania.

FLZ_K1_U01

U2

absolwent potraﬁ rozpoznaje i opisuje współczesne
problemy ﬁlozoﬁczne, potraﬁ wskazać i porównać ich
typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska
i koncepcje, a także podstawowe argumenty na ich
rzecz

FLZ_K1_U08, FLZ_K1_U09 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do odczuwa potrzebę
poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest
nastawiony na uczenie się przez całe życie

FLZ_K1_K01, FLZ_K1_K02

zaliczenie ustne

K2

absolwent jest gotów do jest tolerancyjny wobec
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K13
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problemy tożsamości kulturowe

W1, U1, K2

2.

Historia wobec współczesności, interpretacje tradycji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Kulturowe instytucje i uwarunkowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Pojęcie kultury i znaczenie relacji między kulturami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f71e10f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Tegoroczne konwersatorium będzie poświęcone pracy "Prawo ludów" Johna Rawlsa. Jako kontynuacja "Teorii
sprawiedliwości" i "Liberalizmu politycznego", praca ta dotyczy poziomu relacji międzynarodowych i możliwości
wypracowania porządku, znanego z "Ku wieczystemu pokojowi" I. Kanta. Analizując dzieło amerykańskiego
ﬁlozofa spróbujemy zastanowić się nad uaktualnioną wersją "wiecznego pokoju", a także możliwością jego
osiągnięcia we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
podstawową a także analizowaną w danym roku,
problematykę z zakresu ﬁlozoﬁi politycznej Immanuela FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
Kanta.
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W12,
FLZ_K1_W14

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie analizować problemy badawcze,
posługiwać się literaturą podstawową i dodatkową
a także poprzez dyskusje analizować wybrane
zagadnienia naukowe.

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U07,
esej, prezentacja
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U11,
FLZ_K1_U12,
FLZ_K1_U13, FLZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wwspółpracy w zakresie seminaryjnej analizy
problemów badawczych.

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K08,
FLZ_K1_K09,
FLZ_K1_K10,
FLZ_K1_K12, FLZ_K1_K13

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza koncepcji prawa ludów J. Rawlsa jako "utopii realistycznej".

W1, U1, K1

2.

Analiza koncepcji "przyzwoitych ludów".

W1, U1, K1

3.

Koncepcja "wojny sprawiedliwej".

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja na temat omawianych problemów. Praca pisemna na temat
omawianych problemów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie wygłoszonego referatu lub złożonej pracy.

Sylabusy
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Natura doświadczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f711224f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych ﬁlozoﬁcznych i kognitywistycznych koncepcji doświadczenia
zmysłowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie współczesne, nierzadko bardzo
zaawansowane i złożone koncepcje doświadczenia
zmysłowego, a zatem ma poszerzoną wiedzę
z zakresu epistemologii, ﬁlozoﬁi umysłu
i kognitywistyki.

FLZ_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student uchwycić problem ﬁlozoﬁczny lub naukowy
i posiada umiejętność rozważenia konkurencyjnych
rozwiązań. Przyswaja sobie umiejętność patrzenia
na problem z wielu punktów widzenia.

FLZ_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K1_U03, FLZ_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do traktowania rozwiązania danego
problemu ﬁlozoﬁcznego lub naukowego jako efektu
FLZ_K1_K05
pracy zespołowej, jako wyniku racjonalnej
i pozbawionej uprzedzeń dyskusji i wymiany
argumentów.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

G. E. Moore: „The Refutation of Idealism”, „Mind”, 1903, vol. XII, 4, s. 433-453., G.
E. Moore: „Some Judgments of Perception”, „Proceedings of the Aristotelian
Society”, 1918, vol. 19, s. 1-29.

W1, U1, K1

2.

G. E. Moore: „Status danych zmysłowych” [w:] Chwedeńczuk B. (red.): Filozoﬁa
percepcji, Aletheia, Warszawa 1995, s. 23-44, tekst źródłowy: idem: Philosophical
Studies, Routledge and Kegan Paul, London 1948, s. 168-196, H. H. Price: „To, co
dane” (1932) [w:] ibidem, s.45-64, tekst źródłowy: idem: Perception, Meuthen and
Company, London 1932, rozdz. I.

W1, U1, K1

3.

A. J. Ayer: „The Terminology of Sense Data”, „Mind”, vol. 54, no. 216, 1945, s.
289-312.

W1, U1, K1

4.

G. Ryle: Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970, rozdz.
VI-VIII.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196.

W1, U1, K1

6.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (kontynuacja).

W1, U1, K1

7.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (dokończenie).

W1, U1, K1

8.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
4-5.

W1, U1, K1

9.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
6-7.

W1, U1, K1

10.

G. Evans: Molyneux’s Question [w:] idem: Collected Papers, Clarendon Press,
Oxford 1985, s. 364-399.

W1, U1, K1

11.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
I-III.

W1, U1, K1

12.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
IV-VI.

W1, U1, K1

13.

S. Yablo: „Mental Causation”, „The Philosophical Review”, vol. 101, no. 2, 1992, s.
245-280.

W1, U1, K1

14.

J. Gibbons: „Mental Causation without Downward Causation”, „The Philosophical
Review”, vol. 115, no. 2, 2006, s. 79-103.

W1, U1, K1

15.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. I-II.

W1, U1, K1

16.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. III.

W1, U1, K1

17.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. IV.

W1, U1, K1

18.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. I-II.

W1, U1, K1

19.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. III-IV.

W1, U1, K1

20.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science” [w:] idem (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2015, s. 104-154.

W1, U1, K1

21.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science”, (dokończenie).

W1, U1, K1

22.

J. Aru, T. Bachmann, W. Singer, L. Melloni: „On why the unconscious prerequisites
and consequences of consciousness might derail us from unravelling the neural
correlates of consciousness” [w:] S. M. Miller (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, s. 205-224.

W1, U1, K1

23.

B. P. Kozuh, U. Kriegel, „Correlation, causation, constitution. On the interplay
between the science and philosophy of consciousness” [w:] S. M. Miller (ed.): The
Constitution of Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, s.
400-417.

W1, U1, K1

24.

J. Hohwy, T. Bayne: „The neural correlate of consciousness. Causes, confounds
and constituents” [w:] S. M. Miller (ed.): The Constitution of Phenomenal
Consciousness. Toward a science and theory, s. 155-176.

W1, U1, K1

Sylabusy
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25.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95.

W1, U1, K1

26.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95 (dokończenie).

W1, U1, K1

27.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. I.

W1, U1, K1

28.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. II.

W1, U1, K1

29.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. III-IV.

W1, U1, K1

30.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. V-VI.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywność na zajęciach, egzamin (w przypadku braku wystarczającej
zaliczenie na ocenę aktywności): zwięzłe omówienie sześciu wskazanych przez prowadzącego
lektur, analizowanych podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wskazane zaliczenie kursu z ﬁlozoﬁi nowożytnej II (HF04).

Sylabusy
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Problemy i podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f6ae5f9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć ﬁlozoﬁi kultury, oraz głównych nurtów współczesnej
ﬁlozoﬁi kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter
ﬁlozoﬁi kultury i jej związki z innymi naukami oraz
ludzkim życiem

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03

brak zaliczenia
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W2

absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter
ﬁlozoﬁi kultury i jej związki z innymi naukami oraz
przemianami społecznymi, kulturowymi i ludzkim
życiem

FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ odnosi problemy ﬁlozoﬁi kultury
do problemów formułowanych i rozwiązywanych
na gruncie innych nauk (humanistycznych,
społecznych, przyrodniczych, ścisłych)

FLZ_K1_U01,
brak zaliczenia
FLZ_K1_U05, FLZ_K1_U07

U2

absolwent rozumie różnorodność światopoglądów,
postaw i norm kulturowych reprezentowanych przez
przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok

FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13 brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego
myślenia o kulturach, jest wyczulony na demagogię,
fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia
zagrażające wolności i autonomii jednostkowej, jak
i zaciemniające znaczenia kultury

FLZ_K1_K01, FLZ_K1_K03

brak zaliczenia

K2

absolwent jest otwarty wobec przedstawicieli innych
kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności, rozumie
potrzeby i wartości innych

FLZ_K1_K10,
FLZ_K1_K11, FLZ_K1_K13

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problem tożsamości i rozumienia człowieka w kulturze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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2.

Kwestia czasu i przestrzeni, dziejowości i zmiany w kulturach

W2, U2, K2

3.

Znaczenie instytucji i funkcji społecznych w życiu jednostki.

W1, U1, K1

4.

Problem relacji między ludźmi w perspektywie kultury. Problem multikulturowości
i rozumienia interakcji kulturowych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Sztuka, mit, symbol - aspekty kulturowej rzeczywistości - analiza

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

Egzamin ustny

ćwiczenia

brak zaliczenia

dyskusja i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Reizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f69a714e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z doktryną reizmu jako stanowiska ontologicznego, jej stosunkiem do materializmu,
konkretyzmu i nominalizmu, obiekcjami w stosunku do niej, logicznymi podstawami najważniejszej z nich,
środkami do ich przezwyciężenia, powiązaną z nią epistemologiczną doktryną realizmu radykalnego
i zastosowaniami reizmu do rozwiązywania problemów interpretacyjnych teorii naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

miejsce i znaczenie ontologii fundamentalnej
w systemie nauk ﬁlozoﬁcznych oraz jej specyﬁkę
FLZ_K1_W01,
przedmiotową i metodologiczną, jak również
FLZ_K1_W02
uświadamia sobie interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi
i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim życiem

zaliczenie na ocenę

W2

podstawową terminologię ontologiczną, logiczną
i ogólnoepistemologiczną, jak również
w elementarnym zakresie terminologię nauk
przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie
złożoności i zmienności języka naukowego
i potocznego, w zakresie odpowiadającym
problematyce kursu.

FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

terminologię, teorie i metody podstawowych nauk
ﬁlozoﬁcznych: logiki, ontologii, epistemologii,
w zakresie odpowiadającym problematyce kursu.

FLZ_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

myśleć krytycznie i samodzielnie, identyﬁkować
problemy z zakresu ontologii fundamentalnej
i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania, jak FLZ_K1_U01, FLZ_K1_U07 zaliczenie na ocenę
również odnosić je do problemów formułowanych
na gruncie nauk przyrodniczych i ścisłych.

U2

rekonstruować i dyskutować tezy i argumenty
pojawiające się w analizowanych tekstach
ﬁlozoﬁcznych, używając narzędzi logiki i odpowiednich
metod interpretacji.

U3

jasno i ściśle przedstawiać swoje stanowisko i poglądy,
formułować sądy, hipotezy wyjaśniające
i interpretujące, przedstawiać argumenty
i kontrargumenty na tle wybranej literatury
i wykorzystując zdobytą wiedzę, w dyskusjach
FLZ_K1_U11, FLZ_K1_U12 zaliczenie na ocenę
na seminarium, jak również w krótkich tekstach
ﬁlozoﬁcznych, przygotowywanych samodzielnie
zgodnie z obowiązującym standardami edycji tekstów
naukowych.

FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ustawicznego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu ontologii fundamentalnej i jej zastosowań,
pozostając otwarty na nowe teorie, idee, postawy
i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć, jak
również do zmiany własnego stanowiska pod ich
wpływem.

FLZ_K1_K01, FLZ_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

obrony swoich poglądów, myśląc samodzielnie
i krytycznie, rozpoznając i krytykując fałszywe
argumenty bez naruszania autonomii i godności
innych osób.

FLZ_K1_K02, FLZ_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

40

przygotowanie referatu

20

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
154

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Reizm Kotarbińskiego – jako doktryna ontologiczna i semantyczna, wzajemne
odniesienia między reizmem ontologicznym a semantycznym, reizm
W2, W3, U2, U3, K1, K2
fenomenologiczny, ontologiczny i metaﬁzyczny, reizm a materializm, konkretyzm i
nominalizm, słabości semantycznego uzasadnienia reizmu

2.

Obiekcje wobec reizmu – doniosłość zarzutów Ajdukiewicza, inne zarzuty, ewolucja
W2, W3, U2, U3, K1, K2
stanowiska Kotarbińskiego i jej ocena

3.

Logiczne problemy reizmu – Ontologia Leśniewskiego jako logiczne ramy dla
reizmu, ontologiczne zaangażowanie języka a trudności reizmu, założenia Wolnej
Ontologii

W2, W3, U2, U3, K1, K2

4.

Reizm a teoria mnogości – problem ze zbiorami w sensie dystrybutywnym i
konstruktami teoriomnogościowymi, „teoria względu” jako środek zaradczy, nowe
spojrzenie na stosunek reizmu do nominalizmu i podstaw matematyki

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Zastosowania reizmu w ﬁlozoﬁi matematyki i biologii – problemy: istnienia bytów
matematycznych, „matematyczności przyrody” i realności taksonów

W1, W2, W3, U1, U3, K1

6.

Zastosowania reizmu w ﬁlozoﬁi ﬁzyki – problemy istnienia: pól ﬁzycznych,
przestrzeni, czasu, czasoprzestrzeni, procesów i zdarzeń oraz rzeczy i ich części,
jak również bytów potencjalnych

W1, W2, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie w każdym semestrze referatu i
jego wygłoszenie, jak również pracy semestralnej i protokołu z
zaliczenie na ocenę seminarium. Ocena końcowa opiera się na ocenie prac seminaryjnych
oraz punktach zdobytych za referaty, protokoły i aktywność w
dyskusjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

Sylabusy
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Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f872e024.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy ze współczesnej ﬁlozoﬁi człowieka i uświadomienie uczestnikom
specyﬁki tej złożonej problematyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozpoznać współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka
i je rozwiązywać

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05

esej

W2

student rozumie problematykę współczesnej ﬁlozoﬁi
człowieka, potraﬁ ją wykorzystać do rozwiązywania
aktualnych problemów.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03

esej

W3

student ma pogłębiona wiedze z ﬁlozoﬁi człowieka

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

myśleć samodzielnie i rozpoznawać problemy ﬁlozoﬁi
człowieka

FLZ_K1_U01,
esej
FLZ_K1_U02, FLZ_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K07

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium poświęcone będzie sporowi o podmiotowość we współczesnej ﬁlozoﬁi

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Student rozpoznaje i rozwiązuje współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie pracy
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Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6bd90c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem tego kursu jest poznanie różnych technik warsztatu historyka ﬁlozoﬁi, potrzebnych przy pisaniu prac
naukowych, ich publikacji i przy wygłaszaniu wystąpień publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

poznanie warsztatu badawczego historyka ﬁlozoﬁi

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04

prezentacja

FLZ_K1_U01

prezentacja

FLZ_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada umiejętności badania źródeł z historii
ﬁlozoﬁi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sprawnego interpretowania tekstów humanistycznych
i przedstawiania wyników tych intepretacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

analiza źródeł historycznych

60

przygotowanie referatu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanym warsztatem historyka
ﬁlozoﬁi.
Celem zajęć jest zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych niezbędnych
przy pisaniu prac licencjackich, magisaterskich i doktorskich.
Zajęcia będą polegać na prezentacji poprawnych i błędnych prac historyków
ﬁlozoﬁi. Zostaną przedyskutowane typowe błedy warsztatowe i sposoby ich
unikania. Uczestnicy będą prowadzić własne krótkie prace badawcze, które będą
później omawiane na zajęciach od strony ich poprawności i typowych braków.
Uczestnicy poznają różne aspekty badań: analizę źródeł i opracowań,
wykorzystanie kontekstu historycznego, stawianie źródłom pytań i udzielania
odpowiedzi, formułowanie hipotez badawczych, konfrontowanie odmiennych
interpretacji, wykrywanie błędów, ujęć propagandowych, manipulacji,
perswazyjności, uproszczeń i innych tego typu zasadzek obecnych w literaturze
naukowej.

1.

W1, U1, K1

Sporo miejsca zajmie metodyka przekładów z języka łacińskiego i języków
nowożytnych w badaniach źródłowych historyka ﬁlozoﬁi. W tym zakresie także
dyskutowane będą uproszenia, znaczenie kontekstu, problemy terminologii,
błędów w tłumaczeniach, itd.
Stosowane techniki będą testowane na bieżąco i rozwijane przez uczestników
kursu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna lub referat ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Równoległy udział w kilku kursach z historii ﬁlozoﬁi przewidzianych dla I roku studiów pierwszego stopnia.
Udział w zajęciach kursu jest obowiązkowy.

Sylabusy
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Spór o naturę metaﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6d2030d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z korpusem tekstów na temat statusu i roli metaﬁzyki we współczesnej
ﬁlozoﬁi kontynentalnej i angloamerykańskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę metodologiczną metaﬁzyki w kontekście
rozstrzygnięć teoretycznych współczesnej ﬁlozoﬁi

FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W08

raport, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
identyﬁkować trudności metodologiczne związane
z formułowaniem teorii metaﬁzycznych

U1

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
raport, prezentacja
FLZ_K1_U05, FLZ_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
powiązania podstawowych zagadnień z zakresu
metaﬁzyki z najbardziej fundamentalnymi problemami
z innych subsyscyplin ﬁlozoﬁi i innych dyscyplin
naukowych.

K1

FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K06, FLZ_K1_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W roku akademickim 2022/2023 przedmiotem analizy będą dwie pozycje o
fundamentalnym znaczeniu dla współczesnej metaﬁzyki: M. Haideggera, Kant a
problem metaﬁzyki (przeł. B. Baran, wiele wydań) oraz P.F. Strawson, The Bounds
of Sense. An Essay on Kant's Critique of Pure Reason (wiele wydań). Z każdej
pozycji zostaną wybrane fragmenty będące przedmiotem lektury seminaryjnej, a
całość zostanie poprzedzona lekturą fragmentów Krytyki czystego rozumu, I.
Kanta. Zadaniem Uczestników seminarium będzie zidentyﬁkowanie, analiza i
porównanie charakteru problemów badawczych formułowanych przez obu
ﬁlozofów w ww. dziełach.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, prezentacja Warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do ﬁlozoﬁi, kursy podstawowe z logiki, ontologii i epistemologii.

Sylabusy
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Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.1584451115.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z trendami w sztuce najnowszej i ich odniesienia do teorii ﬁlozoﬁczno-estetycznych.

C2

Kształtowanie umiejętności stawiania pytań, jako wyrazu problemowego podejścia do dzieł sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i kategorie współczesnej teorii
i ﬁlozoﬁi sztuki.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03

zaliczenie ustne

W2

Student umie posługiwać się analitycznosyntetycznym narzędziem myślenia i wnioskowania.

FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
Studentowi znana jest metodologia w poszerzonym
wymiarze, dot. posługiwania się logiką wyciągania
wniosków.

U1

FLZ_K1_U01,
esej
FLZ_K1_U03, FLZ_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent potraﬁ zająć własne stanowisko w sytuacji
dyskusji o obronić je racjonalnymi argumentami

K1

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie ekspertyzy

20

przygotowanie pracy dyplomowej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Sztuka popularna wobec sztuki hiperrealistycznej

1.

W1, W2, U1, K1
Sztuka bio-artowa

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
dwa krótkie eseje, plus końcowa praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Współczesna reﬂeksja estetyczna charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rozważań, podejmowanych przez teoretyków
sztuki – estetyków, krytyków i kuratorów. Ich zainteresowania wykroczyły poza tradycyjne dyscypliny sztuki, jak malarstwo,
literatura, muzyka czy ﬁlm, na dziedziny wcześniej obce sztuce, jak np. czynności/wytwory z obszaru potoczności i
codzienności. Zasadnicze pytanie kursu brzmi – czy te działania/wytwory wchodzą w obszar sztuki, a jeśli tak, to jakie ich
cechy o tym przesądzają – stanie się przedmiotem rozważań seminaryjnych i warsztatowych. Należy zdać sobie sprawę, że w
kontekście tego pytania powracają stare i ważne dla historii estetyki kwestie, jak np. jaka jest istota/natura sztuki – natury
doświadczenia estetycznego – oceny estetycznej?
Pytania te wybrzmiewają nowymi, nie przeczuwanymi wcześniej znaczeniami, szczególnie w odniesieniu do nowych
obszarów teoretycznych, jak np. reprezentacji w kontekście umasowienia fotograﬁi; artystycznego przygotowania i
podawania potraw, przeżycia estetycznego w kontekście podróbek i fałszerstw, racjonalności emocji w kontekście ﬁkcji,
konieczności artystycznej intencji w kontekście auto-ekspresji i autentyczności, relacji nauki i sztuki w kontekście bio-artu,
różnicy między czynnościami artystycznymi a codziennymi? Te skrótowo ujęte problemy są zasadnicze dla intelektualnego i
emocjonalnego zaangażowania podmiotu w kulturę współczesną. Zamknięciem prezentacji będzie pytanie o funkcję działań
wystawienniczych w przestrzeni publicznej.

Sylabusy
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Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6ed4948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przeprowadzenie ontologicznej analizy środowiska elektronicznego (wirtualności/sieci).
Zasadniczą tezą jest, że środowisko elektroniczne jest rodzajem rzeczywistości, powstającej na gruncie
technologii.

C2

Omawiane są takie zjawiska, jak zapośredniczenie do Sieci, partycypacja, elektroniczna tożsamość,
telematyczność, immersja, interfejs, symulacja.

C3

Wskazuje się na paradygmatyczne pojmowanie technologii. Tematyka zawiera elementy futurologiczne.

C4

Analizuje się problematykę aksjologiczną, np. zagadnienie monitoringu sieciowego, budowania się złożonych pod
kątem emocjonalnym relacji międzyludzkich oraz wzrastającej konieczności użycia technologii.

C5

Prezentuje się rozwój takich fenomenów jak telematyczność (haptyczność) na tle rozwoju różnego rodzaju
interfejsów, głównie typy head-mounted display (np. Oculus, HTC VIve)

Sylabusy

100 / 263

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
rzeczywistości wirtualnej/sieci, jako rzeczywistej
i wartościowej sfery aktywności człowieka.

FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W08

esej, prezentacja

W2

studentka/student posiada wiedzę na temat
technologii wirtualnych, takich jak np. HMD, Cace,
technologia BCI

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03

esej, prezentacja

W3

studentka/student posiada świadomość odmienności
niektórych fenomenów, jakie znajdowane są
w rzeczywistości wirtualnej/sieci w stosunku
do rzeczywistości świata ﬁzycznego,

FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W14

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka/student potraﬁ wykorzystać rzeczywistość
wirtualną/sieć do konkretnych celów, takich jak np. elearnig lub budowanie realacji społecznych.

FLZ_K1_U08, FLZ_K1_U09 esej, prezentacja

U2

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się przy pomocy technologii
wirtualnych/sieci, zdaje sobie sprawę z ze zjawiska
konektywności i alinearności.

FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05 esej, prezentacja

U3

studentka/student potraﬁ rozróżniać i odpowiednio
stosować do swoich potrzeb różnego rodzaju
środowiska wirtualne/sieciowe.

FLZ_K1_U01, FLZ_K1_U10 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

studentka/student jest przygotowana/y do włączenia
się w rożne społeczności wirtualne/sieciowe
i odpowiednie tam komunikowanie się
z uwzględnieniem ich odmienności np. mediów
społecznych, światów wirtualnych, blogów.

FLZ_K1_K02, FLZ_K1_K05

esej, prezentacja

K2

studentka/student jest przygotowany do częściowego
przeniesienia swojej zawodowej, jak i prywatnej
aktywności do środowiska wirtualnego/sieci.

FLZ_K1_K11, FLZ_K1_K13

esej, prezentacja

K3

studentka/student rozpoznaje konsekwencje swoich
działań w środowisku wirtualnym/sieci i ma
świadomość ich częściowej odmienności
od podobnych działań, podejmowanych
w rzeczywistości ﬁzycznej

FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K12

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie pracy semestralnej

20

konsultacje

1

przeprowadzenie badań literaturowych

4

analiza problemu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rzeczywistość elektroniczna – uwikłanie czy uwolnienie?

W1, U2

2.

Wybierasz niebieską czy czerwoną? – Elektroniczna antroposfera.

W3, K2

3.

Czym jest rzeczywistość? – naciśnij enter.

U1, K1

4.

Materia elektroniczna dla elektronicznej rzeczywistości.

W3, K3

5.

Ontoelektronika i metaﬁzyka bytów elektronicznych.

W1, U1

6.

Nigdy nie byłem bardziej prawdziwy – elektroniczna tożsamość.

K2, K3

7.

Zanurzenie, zanikanie, oderwanie – immersja.

U1, K1

8.

Technologie VR.

W2, U1

9.

Telematyczność – zmysły i odczuwanie w środowisku elektronicznym.

W3, K3

10.

Człowiek usieciowany – „przeprogramowanie” człowieka.

U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, esej, prezentacja na zajęciach (opcjonalnie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Teoria przyjaźni u Arystotelesa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f70dc20b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z Arystotelesową koncepcją przyjaźni - wykład

C2

Celem kursu jest zbadanie Traktatu o przyjemności (Etyka nikomachejska VII.11-14) - ćwiczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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znaczenie terminów philia, philos, philein, eran,
stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

zaliczenie pisemne

typologię przyjaźni - utylitarna, hedoniczna,
aretologiczna - i rozumie kryteria podziału

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

zaliczenie pisemne

W3

warunki i cechy przyjaźni

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W10

zaliczenie pisemne

W4

różne stanowiska na temat deﬁnicji przyjaźni

FLZ_K1_W11

zaliczenie pisemne

W5

deﬁnicję przyjaciela: "przyjaciel to inne ja"

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W09

zaliczenie pisemne

W6

argumenty na rzecz przyjaźni intrapersonalnej

FLZ_K1_W05

zaliczenie pisemne

różnicę między prawdziwym i fałszywym samolubem

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W11

zaliczenie pisemne

stosunek między przyjaźnią i samowystarczalnością

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

zaliczenie pisemne

W1

W2

W7

W8

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

rozwiązać aporię, "czy przyjaźń jest pewną aretē czy
jest nierozłączna z aretē"

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie pisemne
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05

104 / 263

U2

U3

U4

U5

rozwiązać aporię "czy jest możliwa przyjaźń bez
przyjemności"

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie pisemne
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05

wyjaśnić, czym różni się przyjaźń aretologiczna
od przyjaźni hedonicznej

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie pisemne
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05, FLZ_K1_U08

rozwiązać aporię "czy trzeba bardziej miłować samego
siebie czy kogoś innego"

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie pisemne
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05, FLZ_K1_U12

rozwiązać aporię "czy eudaimōn będzie potrzebował
przyjaciół"

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie pisemne
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05, FLZ_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego stawiania pytań

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04, FLZ_K1_K05

K2

samodzielnego udzielania odpowiedzi,
argumentowania i wyciągania wniosków

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04, FLZ_K1_K05

zaliczenie pisemne

K3

samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych
i pisemnych o charakterze teoretycznym

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04, FLZ_K1_K05

zaliczenie pisemne

rozumienia i oceny wypowiedzi ogólnoteoretycznych

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K07

zaliczenie pisemne

krytycznej analizy tekstu ﬁlozoﬁcznego

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K13

zaliczenie pisemne

K4

K5

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Znaczenie terminów philein, eran, stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia
Przedstawienie problemów związanych z zagadnieniem przyjaźni w oparciu o VIII.1
W1, K1, K2
W1, K1, K2
Etyki nikomachejskiej [EN] oraz VII.1 Etyki eudemejskiej [EE]

2.

Aporia: czy przyjaźń jest pewną aretē czy jest nierozłączna z aretē

W1, U1, K1, K2, K3

3.

Typologia przyjaźni – przyjaźń utylitarna, hedoniczna, aretologiczna:
- analiza ustępów EN VIII.2 oraz EEVII.2
- obiekty miłości i powody miłości

W1, W2, U1, K1, K2, K3

4.

czy jest możliwa przyjaźń bez przyjemności
czym różni się przyjaźń hedoniczna od przyjaźni charakterologicznej
od której z dwóch rzeczy zależy miowanie: czy miłujemy, ponieważ jest dobry
nawet, jeśli nie jest przyjemny, w każdym razie nie z tego powodu

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5

5.

Homonimiczność przyjaźni:
- czym są homonimy; Kategorie I.1, Topiki I.15
– różne typy homonimiczności: pros hen, kath'homoiotēta, kat'analogian, kata
metaphoran
- homonimy a orzekanie wielorakie (pollachōs legetai), - różne typy związków
pomiędzy przyjaźnią utylitarną, hedoniczną i charakterologiczną;

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5

6.

deﬁnicja przyjaźni: różne poglądy n/t deﬁnicji przyjaźni: Fortenbaugh, Walker,
Cooper, Irwin, Broadie, Price, Pakaluk, Owen

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Warunki i cechy przyjaźni:
- zagadnienie życzliwości (eunoia), ENIX.5; EEVII.7
- cechy przyjaźni (ta philika), EN IX.4

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

8.

przyjaciel jako inny „ja” (allos autos)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4, K5

9.

Charakterystyka działania dobroczynnego, ENIX.7

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4, K5

10.

Przyjaźń intrapersonalna:
- argument z porównania, ENIX.4
- argument z harmonii psuchē, ENIX.4, EEVII.6

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K5

Sylabusy
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11.

aporia: czy trzeba bardziej miłować samego siebie czy kogoś innego?; ENIX.8;
typy miłowania siebie (philautia)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4, K5

12.

prawdziwy i fałszywy samolub (philautos)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

13.

Przyjaźń i samowystarczalność, EN IX.9; EE VII.12

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

14.

aproia: czy eudaimōn będzie potrzebował przyjaciół;
i] argument z oglądalności działań przyjaciela;
ii] argument ze współpostrzegania;
iii] argument z poznawalności samego siebie

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład
ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
2 pytania z wykładu, 1 pytanie z ćwiczeń

zaliczenie pisemne

rozprawka ﬁlozoﬁczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Translatorium z jęz. angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f6a98afc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wdrożenie studentów w samodzielną lekturę tekstów ﬁlozoﬁcznych w języku angielskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna elementarną terminologię ﬁlozoﬁczną
w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny
ﬁlozoﬁcznej, w której się specjalizuje

FLZ_K1_W05

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ przełożyć prosty tekst ﬁloz. z j. polsk. na obcy;
samodzielnie tłumaczy z j. obcego na polski teksty ﬁl.
na poziomie średnio trudnym; potraﬁ wygłosić krótki
referat w j. obcym i uczestn. w dysk. ﬁloz.

U1

FLZ_K1_U15

zaliczenie pisemne

FLZ_K1_K10

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych;
szanuje odmienności, ale potraﬁ bronić wyznawanych
przez siebie wartości

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
translatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lektura, tłumaczenie na język polski i dyskusja na temat angielskich tekstów
ﬁlozoﬁcznych z różnych dziedzin: ﬁlozoﬁi nauki, etyki/ﬁlozoﬁi politycznej, estetyki,
ﬁlozoﬁi języka, ﬁlozoﬁi umysłu, epistemologii i innych. Zasadą translatorium
będzie wykorzystanie tekstów, które zostały w oryginale napisane po angielsku (a
nie są przekładami z innych języków) i których przekłady na język polski (jeszcze)
nie istnieją.
Decyzja, co do wyboru lektury spośród zaproponowanych pozycji (patrz poniżej)
zostanie podjęta wspólnie na pierwszych zajęciach, przy udziale wszystkich
uczestników kursu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
translatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w zajęciach i praca pisemna
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Wymagana znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie A2.

Sylabusy
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Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.1588680285.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów w zagadnienia związane z tzw. transkulturową koncepcją kultury poprzez lekturę tekstów
przedmiotu dostępnych w języku angielskim

C2

przekazanie studentom wiedzy w zakresie transkulturowego wymiaru wybranych zjawisk z dziedziny estetyki
krajów Dalekiego Wschodu min. Chin, Japonii i Korei oraz zapoznanie ze specjalistyczną terminologią przedmiotu
w języku angielskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

multi / inter / trans kulturowe koncepcje relacji
kulturowych.

FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W09

zaliczenie na ocenę

transkulturowy kontekst wybranych zjawisk
z dziedziny estetyki krajów Dalekiego Wschodu.

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

deﬁniować i rozróżniać różne typy relacji
międzykulturowych

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U06,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U12,
FLZ_K1_U13, FLZ_K1_U14

analizować specyﬁkę lokalnych zjawisk kulturowych
w szerszym kontekście estetyki krajów Dalekiego
Wschodu

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U06,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U12,
FLZ_K1_U13, FLZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

FLZ_K1_K01,
rozumienia zróżnicowania kulturowego oraz
FLZ_K1_K02,
odmienności kulturowej perspektywy krajów Dalekiego FLZ_K1_K03,
Wschodu
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K11

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia związane z tzw. transkulturową koncepcją kultury. Przedyskutowana
zostanie min, klasyczna deﬁnicja kultury J.G Herdera, ujęcie S. Huntingtona,
propozycje deﬁnicji interkulturowych oraz koncepcja transkulturowa autorstwa
Wolfganga Welscha.

W1, U1, K1

2.

Część druga i trzecia poświęcone zostaną badaniom transkulturowym dotyczącym
estetyki Chin i Japonii. Praca z tekstami w tej części koncentrować się będzie
wokół estetycznej kategorii „doświadczenia". Wątki, charakterystyczne dla
chińskiej myśli ﬁlozoﬁcznej, omówione zostaną przede wszystkim w kontekście
nawiązań ze strony pragmatyzmu amerykańskiego. (Roger Ames, Richard
Shusterman). Perspektywa pragmatyczna (Satoshi Higuchi, Richard Shusterman),
towarzyszyć będzie również omówieniu japońskich teorii, podkreślających istotną
rolę somatycznego aspektu w dziedzinie doświadczenia (tzw. koncepcje bodymind), (min. Nishida Kitaro, Yuasa Yasuo).

W2, U2, K1

3.

Ostatnia, trzecia część kursu, poświęcona będzie transkulturowym badaniom
odnoszącym się do materii chińskiej i japońskiej sztuki. Lektura koncentrować się
będzie głównie wokół sztuk przestrzennych: zwłaszcza architektury (Junichiro
Tanizaki)

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
maksymalnie dwie nieobecności, egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs podstawowy z estetyki

Sylabusy

113 / 263

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów ﬁlozoﬁcznych.
Teoria i praktyka.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f73c2ed5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

warsztaty polegające na zastosowaniu w praktyce wiedzy na temat: - kultury języka; - znaczenia stylu
w przekazie ﬁlozoﬁcznym; - tworzenia różnego typu tekstów ﬁlozoﬁcznych (od ustalenia bibliograﬁi tematu,
opracowania zebranego materiału do gotowej pisemnej wypowiedzi). Realizowane metodą: analizy warsztatowej
w grupie wybranych przykładów z klasyki ﬁlozoﬁcznej (rozprawa, esej ﬁlozoﬁczny, komentarz ﬁlozoﬁczny) oraz
systematycznego przedstawiania własnych prac pisemnych. Analizy i korekty przedstawionych prac w grupie
oraz podczas indywidualnych spotkań z wykładowcą. Systematycznego konsultowania, osobiście i e-mailowo,
zadań z zakresu ustalania tematu pracy, zbierania materiału, jego opracowania oraz samodzielnych ﬁlozoﬁcznych
prób pisarskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie specyﬁkę tworzenia tekstu
ﬁlozoﬁcznego, w szczególności tekstu akademickiego

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie przygotować fragment tekstu
ﬁlozoﬁcznego, opracować bibliograﬁę tematu/
zagadnienia szczegółowego, korzystać ze źródeł

FLZ_K1_U01,
zaliczenie pisemne,
FLZ_K1_U03,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K1_U04,
prezentacja
FLZ_K1_U10, FLZ_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samokształcenia, myślenia krytycznego

FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K06, FLZ_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest kształcenie kompetencji w zakresie przygotowywania
samodzielnych tekstów ﬁlozoﬁcznych. Wprowadza on w specyﬁkę konstrukcji
tekstu ﬁlozoﬁcznego metodą krótkich wykładów i analizy od strony warsztatowej
wybranych reprezentatywnych przykładów (esej ﬁlozoﬁczny, rozprawa, komentarz
ﬁlozoﬁczny) z ﬁlozoﬁcznej klasyki. Podczas zajęć w grupie studenci analizują,
komentują, redagują przygotowane samodzielnie teksty. Praktyczne szczegółowe
problemy, na jakie natraﬁają podczas prób pisarskich, omawiają systematycznie
W1, U1, K1
także w trybie indywidualnych konsultacji z wykładowcą. Zapoznają się w
praktyce z problematyką kultury języka, normy językowej, funkcji stylu w
przekazie ﬁlozoﬁcznym. Zajęcia uwzględniają poza tym: - proﬁlowanie tematu
rozprawy akademickiej, - zasady kwerendy bibliotecznej, - opracowanie bibliograﬁi
tematu, tworzenie bibliograﬁi zagadnień szczegółowych rozprawy, - zasady
korzystania ze źródeł oraz literatury przedmiotu, - konstruowanie planu pracy oraz
jej struktury.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularnego przedstawiania do oceny zadań
domowych oraz prac pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach, przygotowywanie prac pisemnych oraz innych zadań domowych

Sylabusy
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Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6dd3876.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z relacjami, jakie zachodziły między literaturą i ﬁlozoﬁą w dwudziestowiecznej kulturze
zachodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wzajemne oddziaływanie form literackich i głównych
koncepcji ﬁlozoﬁcznych w wieku XX.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U04,
formułować wypowiedzi krytycznych w odniesieniu
zaliczenie ustne,
FLZ_K1_U05,
do treści ﬁlozoﬁcznych oraz potraﬁ posługiwać się
zaliczenie
odpowiednimi fragmentami tekstów źródłowych w celu FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U08,
unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych.
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracować w realizowaniu zadań teoretycznych

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K08, FLZ_K1_K12

zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Obecność dyskursu etycznego w literaturze modernistycznej. Egzystencja,
podmiotowość, subiektywność, wrzucenie w świat, alienacja. Groźba utraty
tożsamości i próba dla relacji z innym człowiekiem. Joyce, Mann, Kafka, Musil,
Broch, Rilke, Gombrowicz,Witkacy, Eliot.

W1, U1, K1

2.

Doświadczenie II wojny światowej i zakwestionowanie paradygmatu racjonalności
człowieka. Literatura wobec totalitaryzmu i ludobójstwa: Bułhakow, Koestler, Levi,
Kertes, Marai. Nadmiarowość i absurdalność świata – Camus, Sartre. Irracjonalizm
i realizm magiczny – Beckett, Ionesco, Albee, Pinier, Mrożek, Sabato.

W1, U1, K1

3.

Współczesna powieść postmodernistyczna. Świadectwo zobojętnienia na wartości
i utraty jednoznacznej orientacji w świecie. Alienacja jednostki jako efekt zdobyczy W1, U1, K1
cywilizacyjnych. Barth, Pynchon, Sontag, Perec, Pielewin, Rushdie, Oz.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Zło - wyzwanie dla ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f6a00cee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem badań nad problematyką zła.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zapozna się z podstawowymi stanowiskami
w dyskusji nad problematyką zła.

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W11

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
myśląc krytycznie nad wybranymi tekstami student
potraﬁ odnieść się do współczesnej i aktualnej sytuacji
oraz powiązać argumentację z napotykanymi przez
niego problemami

U1

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie ustne
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U07, FLZ_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

K1

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K07

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest analiza wybranych tekstów autorów, którzy usiłowali rozwikłać
zagadkę zła. Całość zagadnienia rozpatrywać można w różnych płaszczyznach:
ontologicznej - czym jest zło? oraz historycznej - w jaki sposób się przejawia?
Dotyka ono także bezpośrednio kwestii antropologicznych, bowiem zło
„urzeczywistnia się” poprzez człowieka i jest ściśle związane z wolnością. Wśród
rozważanych autorów będą między innymi: tragicy greccy, św. Augustyn, Leibniz,
Kant, Dostojewski, Nietzsche, Arendt, Nabert, Ricoeur, Jonas, Tischner.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest napisanie pracy zaliczeniowej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zaliczenie kursu podstawowego z zakresu etyki, wskazana znajomość języków obcych:
angielski, niemiecki, francuski

Sylabusy
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Wykład gościnny 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdec2f4dﬀ84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

koncepcje przedstawione przez profesorów gościnnych FLZ_K1_W01,
i innych badaczy spoza UJ
FLZ_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć różnorodność myślenia ﬁlozoﬁcznego

FLZ_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K1_U09, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

zapoznać się z badaniami prowadzonymi w innych
instytucjach, krajach i kontekstach kulturowych

FLZ_K1_K05

zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści zostaną określone przez osobę prowadzącą zajęcia (profesora
wizytującego, badacza spoza UJ)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalone przez osobę prowadzącą

124 / 263

Wykład gościnny 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdec2f52c1e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

koncepcje przedstawione przez profesorów gościnnych FLZ_K1_W01,
i innych badaczy spoza UJ
FLZ_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć różnorodność myślenia ﬁlozoﬁcznego

FLZ_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K1_U09, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

zapoznać się z badaniami prowadzonymi w innych
instytucjach, krajach i kontekstach kulturowych

FLZ_K1_K05

zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści zostaną określone przez osobę prowadzącą zajęcia (profesora
wizytującego, badacza spoza UJ)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalone przez osobę prowadzącą
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Myślenie krytyczne w języku naturalnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.604e331036515.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunków realizowanych w Instytucie Filozoﬁi UJ. Jego celem jest
analiza myślenia w języku naturalnym, na który składają się dwie klasy procesów: 1. Formułowania myśli oraz 2.
Rozumowań. Wykład zawiera przykłady ilustrujące każdy omawiany problem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Formułowanie myśli. 1.1. Podstawowe własności
wyrażeń języka naturalnego: 1.1.1. wieloznaczność
1.1.2. ogólność 1.1.3. nieostrość 1.1.4. kontekstowość
1.2. Najpopularniejsze paradoksy myślenia oraz
propozycje ich rozbrajania 2. Rozumowania. 2.1.
Myślenie wartościami logicznymi, czy treściami zdań?
2.2. Myślenie codzienne a związek wynikania racjanastępstwo 2.1. Wnioskowanie w języku naturalnym
2.2. Dowodzenie w języku naturalnym 2.3.
Sprawdzanie w języku naturalnym 2.4. Tłumaczenie
w języku naturalnym 2.3. Indukcja 2.3.1.
Enumeracyjna 2.3.2. Eliminacyjna 2.3.3.
Matematyczna a nieostrość 2.4. Analogia

FLZ_K1_W07

egzamin pisemny

FLZ_K1_U05

egzamin pisemny

FLZ_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować wiedzę na temat
logicznych własności języka naturalnego. Student
potraﬁ rozpoznać błędy w formułowaniu myśli.
Student potraﬁ wyjaśnić istotę najważniejszych
paradoksów myślenia. Student potraﬁ przeanalizować
rozumowanie przeprowadzone w języku naturalnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zgodnego z zasadami logiki
języka naturalnego formułowania własnych myśli
i przeprowadzania rozumowań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

88

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Formułowanie myśli.
1.1. Podstawowe własności wyrażeń języka naturalnego:
1.1.1.

wieloznaczność

1.1.2.

ogólność

1.1.3.

nieostrość

1.1.4.

kontekstowość

1.2. Najpopularniejsze paradoksy myślenia oraz propozycje ich rozbrajania
Rozumowania.
2.1. Myślenie wartościami logicznymi, czy treściami zdań?
2.2. Myślenie codzienne a związek wynikania racja-następstwo
1.

W1, U1, K1
2.1. Wnioskowanie w języku naturalnym
2.2. Dowodzenie w języku naturalnym
2.3. Sprawdzanie w języku naturalnym
2.4. Tłumaczenie w języku naturalnym
2.3. Indukcja
2.3.1. Enumeracyjna
2.3.2. Eliminacyjna
2.3.3. Matematyczna a nieostrość
2.4. Analogia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
written exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej
antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.604e5f368005e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami antropologicznymi w myśli patrystycznej i ﬁlozoﬁi dojrzałego
średniowiecza oraz z ich starożytnymi i biblijnymi inspiracjami, z ich historyczną ewolucją, różnorodnymi
wariantami i wzajemnymi relacjami.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

terminologię głównych koncepcji antropologicznych
w średniowieczu (także w oryginalnej - greckiej bądź
łacińskiej - wersji) oraz genezę i deﬁnicje kluczowych
pojęć (mikrokosmos, imago Dei, osoba, oraz
wyrażenia bliskoznaczne).

FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W07

zaliczenie ustne, esej

W2

genezę, historyczną ewolucję, ﬁlozoﬁczne i biblijne
inspracje, specyﬁkę, różnorodne warianty i wzajemne
relacje średniowiecznych koncepcji antropologicznych

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

zaliczenie ustne, esej

W3

teksty źrodłowe reprezentatywne dla trzech
wspomnianych koncepcji (mikrokosmicznej, ikonicznej
i personalistycznej) oraz aktualny stan badań w tej
dziedzinie

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W11

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać, przeanalizować i porównać założenia, tezy
i argumenty formułowane na gruncie poszczególnych
koncepcji antropologicznych w średniowieczu;
uchwycić i wyjaśnić zachodzące między nimi
podobieństwa i różnice, a także obszary ich
komplementarności i antagonistyczności.

FLZ_K1_U05,
zaliczenie ustne, esej
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

U2

porównać średniowieczne koncepcje antropologiczne
z koncepcjami starożytnymi, nowożytnymi
i współczesnymi, rozpoznać elementy ciągłości
i nieciągłości w ﬁlozoﬁcznym myśleniu o człowieku;
samodzielnie zinterpretować, ocenić i poddać pod
dyskusję walory i ograniczenia średniowiecznych
koncepcji, ich historyczną wagę i - ewentualnie aktualne znaczenie.

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U04,
zaliczenie ustne, esej
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U07, FLZ_K1_U09

U3

odwołać sie do współczesnej literatury przedmiotu dla
lepszego zrozumienia znaczenia i funkcji badanych
historycznych koncepcji; zinterpretować,
skonfrontować ze sobą i ocenić prezentowane przez
współczesnych badaczy stanowiska

FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
zaliczenie ustne, esej
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U07, FLZ_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego badania, rozumienia i oceny
historycznych stanowisk antropologicznych,
formułowanych z punktu widzenia różnych systemów
ﬁlozoﬁcznych, oraz różnych tradycji kulturowych
i światopoglądowych, a także do podejmowania
merytorycznej dyskusji z alternatywnymi
interpretacjami i ocenami

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K10

zaliczenie ustne, esej

K2

rozpoznawania wpływów czy śladów obecności
dawnych koncepcji antropologicznych
we współczesnej kulturze i praktyce życiowej,
ewentualnie zachodzących między nimi
a współczesnością antagonizmów.

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K12

zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

131 / 263

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dziedzictwo ﬁlozoﬁi starożytnej (platonizmu, arystotelizmu, stoicyzmu) w
antropologii średniowiecznej: metaﬁzyczne - platońskie bądź arystotelesowskie podstawy niektórych średniowiecznych koncepcji antropologicznych (zwłaszcza
ich "psychologii"), kontynuacja wątków starożytnej - zwłaszcza stoickiej - etyki
(teoria cnót, praktyka askesis - ćwiczenia duchowego).

W1, W2, U2

2.

Średniowieczne myślenie o człowieku jako teoantropologia: znaczenie inspiracji
biblijnej - aksjomatów "genezyjskich", teocentrycznej wizji rzeczywistości czy
etycznych postulatów zawartych w źródłowym przekazie chrześcijaństwa - dla
konstrukcji i podstawowych tez średniowiecznych koncepcji antropologicznych
(zwłaszcza koncepcji ikonicznej).

W1, W2, U1, U3, K1

3.

Nurt godnościowy i nurt marnościowy w antropologii średniowiecznej: źródła obu
rodzajów dyskursu o człowieku, ich moralistyczne i dydaktyczne uzasadnienie,
reprezentanci obu nurtów i przykładowe teksty źródłowe z epoki.

W2, W3, U1, U3, K1, K2

Sylabusy

132 / 263

4.

Historia mikrokosmicznej koncepcji człowieka. Geneza i różne znaczenia terminu
"mikrokosmos" (parvus mundus, minor mundus) w myśli późnostarożytnej,
patrystycznej i scholastycznej. Koncepcje skojarzone z koncepcją mikrokosmiczną:
człowiek w centrum świata (in medio, medius mundus), człowiek na granicy (in
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
conﬁnio, in horizonte). Standardowe i niestandardowe zastosowania koncepcji
K2
mikrokosmicznej: wykorzystanie różnych dziedzin wiedzy w ramach
mikrokosmicznego paradygmatu (od anatomii i ﬁzjologii przez psychologię i
epistemologię, po astronomię, socjologię i teologię). Rekonstrukcja na podstawie
tekstów źródłowych.
Ikoniczna koncepcja człowieka: człowiek na obraz i podobieństwo Boga. Koncepcja
w największym stopniu ugruntowana religijnie, ze względu na kluczowe znaczenie
inspiracji biblijnej, tj. zapisu z ks. Genesis (w jego oryginalnym, hebrajskim
kształcie i w interpretacjach nadanych przez greckie i łacińskie tłumaczenia), dla
podstawowych tez tej koncepcji i dla kontrowersji z nich wynikających. Możliwe
znaczenia podwojenia ikonicznego odzwierciedlenia natury boskiej w człowieku
("na obraz" - "na podobieństwo"):
- interpretacja ikoniczności według typu podobieństwa: podobieństwo obrazu
(imago) versus podobieństwo śladu (vestigium);
- interpretacja dynamiczna versus interpretacja statyczna: to, co dane (obraz) i
to, co zadane (podobieństwo, a raczej upodabnianie się); to, co trwałe (obraz) i to,
co utracalne i odzyskiwalne (podobieństwo);

5.

- interpretacja ikoniczności według trzech rodzajów kondycji ludzkiej (pierwotnej,
czyli rajskiej, aktualnej, czyli poupadkowej, i hipotetycznej eschatologicznej)

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

- interpretacja według klucza natury i łaski: z natury - racjonalność i wolność od
konieczności jako nośniki bycia "na obraz" ; z łaski - cnoty moralne i wolność od
grzechu jako dziedzina "bycia na podobieństwo";
- interpretacja według klucza płciowego: to, co męskie (obraz) i to, co żeńskie
(podobieństwo);
Historyczne przykłady powyższych interpretacji. Najważniejsze kontrowersje w
ramach koncepcji ikonicznej (dysproporcje ontologiczne i aksjologiczne między
członami ikonicznej relacji; spór o powszechość i stopniowalność ikonicznego
odzwierciedlenia, o wzajemną relację terminów "obraz" i "podobieństwo", o
różnicę między "byciem obrazem a "byciem na obraz", etc.).

6.

Sylabusy

Personalistyczna koncepcja człowieka w średniowieczu: teologiczne dyskusje
(trynitarne i chrystologiczne) jako źródło i podstawowy kontekst średniowiecznej
dyskusji na temat osoby. Próby etymologicznego objaśnienia terminu "osoba"
(prosopon, persona) i wyprowadzenia jego znaczenia z greckiej i rzymskiej tradycji
teatralnej i sądowej. Wpisanie pojęcia "osoba" w grecką i łacińską siatkę
pojęciową (ousia - ousiosis - hypostasis - prosopon; natura - substantia subsistentia - persona) sporządzoną przez Boecjusza. Klasyczna, boecjańska
deﬁnicja osoby w dziele "Contra Eutychen et Nestorium" (substantia individua
rationabilis naturae): charakterystyka poszczególnych składowych deﬁnicji, jej
zakres przedmiotowy, etc. Średniowieczne dyskusje na temat deﬁnicji
W1, W2, W3, U1, U3, K1,
boecjańskiej: zasadnicza i powszechna aﬁrmacja, pierwsze zastrzeżenia i próby
K2
rewizji w XII i XIII wieku. Modyﬁkacja klasycznej deﬁnicji osoby dokonana przez
Ryszarda ze św. Wiktora w dziele "De Trinitate" (rationalis naturae
incommunicabilis existentia): jej powody, uzasadnienie wprowadzonych zmian,
znaczenia terminów użytych w zmodyﬁkowanej wersji deﬁnicji osoby. Próby
syntezy koncepcji Boecjusza i koncepcji Ryszarda ze św. Wiktora w dojrzałej
scholastyce: rozumienie osoby w dziełach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu.
Porównanie sformułowanej w średniowieczu personalistycznej koncepcji człowieka
z personalizmem współczesnym (także w zastosowaniach pozaﬁlozoﬁcznych).
Dyskusja na temat znaczenia pojęcia godności dla personalistycznej
charakterystyki człowieka.
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Podsumowanie kursu: porównanie trzech średniowiecznych koncepcji człowieka
pod kątem ich uniwersalności bądź historycznej względności i partykularności, ich
adekwatności do empirycznego (opisowego) bądź normatywnego rozumienia
człowieka, ich heurystycznej, krytycznej bądź wychowawczej wartości. Dyskusja
na temat możliwości pełnego lub cząstkowego uzgodnienia poszczególnych
koncepcji: czy, w jakim zakresie - i ewentualnie pod jakimi warunkami - koncepcja
W2, U1, U2, U3, K1, K2
mikrokosmiczna, ikoniczna i personalistyczna są względem siebie kompatybilne,
czy - i z jakich powodów - są raczej nieuchronnie antagonistyczne? Czy jakieś
elementy średniowiecznych koncepcji człowieka mogą być uznane za źródła
współczesnych kontrowersji antropologicznych i etycznych lub mogą być do
współczesnych dyskusji (np. na temat podmiotowości i godności człowieka)
włączone?

7.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w wykładach i ćwiczeniach, znajomość lektur, aktywny i
merytoryczny udział w dyskusjach prowadzonych na ćwiczeniach,
pozytywnie zdany egzamin ustny

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w wykładach i ćwiczeniach, znajomość lektur, aktywny i
merytoryczny udział w dyskusjach, pozytywnie oceniony esej, pozytywnie
zdany egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Akceptowalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności - 2

Sylabusy
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Roman Ingarden: systemic aesthetics and pluralism of art
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.608027186fdﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

A polemical juxtaposition of certain theses of Ingarden's aesthetics with the latest trends in 20th century art.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

relations between artistic ideas and their aestheticphilosophical ones interpretations

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
express evaluations and justify opinions in relation to
them to artistic propositions

U1

FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U08,
esej
FLZ_K1_U09, FLZ_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
to participate in the cultural life of his region and
country

K1

FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K10,
FLZ_K1_K11, FLZ_K1_K12

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

30

analiza badań i sprawozdań

40

analiza i przygotowanie danych

40

analiza dokumentów programowych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Understanding the main theses of Ingarden's aesthetics
Valuation and evaluation of works of contemporary art
Usefulness of Ingarden's phenomenological aesthetics for understanding and
evaluating art of the 20th century

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
active participation in the seminar and writing two essays
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Roman Ingarden's philosophy belongs to a structurally and systemically ordered one, expressed in an individual style of
inquiry. This style, although clear and distinct, is at the same time analytical and therefore meticulous and illuminating the
problem from all sides, and therefore meandering.
These factors make it diﬃcult to understand Ingarden's thoughts. It requires an in-depth intellectual eﬀort, oﬀering in return
an original study of important problems in the main areas of philosophy. This is also the case with aesthetics.
The aim of the seminar is two-way: on the one hand, presenting the main assumptions of this aesthetics, on the other hand,
checking the relevance of this aesthetics in the context of 20th-century avant-garde trends in art. Ingarden himself analyzed
them in his aesthetics; it is therefore necessary to ask with what eﬀect he made it.

Sylabusy
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Machiavelli. Między "Księciem" a republiką
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.620e1b0dbfd95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem historycznym

C2

Wprowadzenie do terminologii Machiavellego

C3

Przedstawienie paradygmatów polityki i moralności w dziełach Machiavellego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

kontekst historyczny.

FLZ_K1_W10

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać dzieła Machiavellego w kontekście
historycznym i ze znajomością terminologii.

FLZ_K1_U05

egzamin ustny

rozważania pozytywnych i negatywnych postaw wobec
FLZ_K1_K13
myśli Machiavellego.

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

„Książę“, najbardziej znana książka Machiavellego, przedstawia tylko mniejszą
część jego koncepcji. Opus magnum to „Rozważania nad pierwszym
dziesięcoksięgiem Liwiusza“. Tu Machiavelli analizując historię Rzymu równolegle
do najnowszych wypadków w rodzimej Florencji rozwija swoje autorskie pojęcia
(virtù, fortuna, natura etc.) na tle renesansowej wiedzy o człowieku. W
Rzeczypospolitej Obojga Narodów prawdopobnie więcej osób wierzyło w czarną
legendę amoralnego „Księcia“ niż przeczytało tę księgę. Natomiast „Rozważania“
miały otwarte i bliskie związki z Polską i Litwą: dwa poczytne wydania łacińskie
były dedykowane tutejszym magnatom, a marginalia w zachowanych
egzemplarzach świadczą o tym, że ówczesne elity kojarzyły argumenty
Machiavellego z aktualnymi problemami politycznymi. Wykład przedstawi główne
motywy obu ksiąg w czterech grupach tematycznych.

W1, U1, K1

2.

Kontekst historyczny: sytuacja polityczna we Florencji, życie i dorobek pisarski
Machiavellego, ważne dla niego źródła (Polibiusz, Liwiusz, Dante Alighieri, Tomasz
z Akwinu, Pico della Mirandola), odniesienia do Rzeczypospolitej

W1

3.

Pojęcia podstawowe: sytuacyjność (fortuna); władza stara (odziedziczona) vs.
władza nowa (zdobywana własnym wysiłkiem); książę vs. republika; cnota vs.
natura; miłość (pochwała, sława) vs. nienawiść (pogarda); sprawiedliwość;
okrucieństwo; korupcja (ruina).

U1

4.

Polityka i moralność: konﬂikt między cnotą moralną a cnotą polityczną; moralność
jako jeden z wielu instrumentów polityki; niezbędne residuum moralne w państwie
księcia i w republice

U1

Sylabusy
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„Wolne życie“ (vivere libero) i przewaga republiki nad innymi formami
państwowości.

5.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach
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Filozoﬁa informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.5cdd5f71b8cc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów problematyką informacji zarówno od strony pojęciowej jak też
z podstawowymi problemami ﬁlozoﬁcznymi, jakie legły u podstaw współczesnych kongitywistycznych badań nad
informacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcie informacji zarówno w wymiarze ilościowym jak
i jakościowym, związki zagadnień informatycznych
z ﬁlozoﬁcznymi problemami sztucznej inteligencji

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać ze wskazanej literatury zarówno w języku
polskim jak i angielskim, potraﬁ krytycznie myśleć

FLZ_K1_U01,
egzamin ustny
FLZ_K1_U03, FLZ_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszukiwania źródeł naukowych

FLZ_K1_K01, FLZ_K1_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie referatu

29

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi informacji, język jako narzędzie komunikacji, schemat
komunikacji
2. Pojęcie informacji: podejście ﬁlozoﬁczne vs podejście matematyczne
3. Krytyka Shannonowskiej deﬁnicji informacji z perspektywy epistemologicznej
4. Filozoﬁa sztucznej inteligencji - silna i słaba AI
W1, U1, K1
Rozproszona AI
5. Obliczanie i granice obliczalności, teza Turinga-Churcha
6. Mechanika kwantowa a problem AI, komputery kwantowe
7. Miejsce ﬁlozoﬁi informacji w ewolucyjnych koncepcjach kultury

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium, seminarium, analiza tekstów

Sylabusy

142 / 263

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, referat, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość matematyki i ogólna wiedza o naukach przyrodniczych, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i wiekach
średnich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.621c9158e747b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest dostarczenie narzędzi składających się na warsztat historyka idei i historyka ﬁlozoﬁi starożytnej
oraz średniowiecznej: znajomość tekstów źródłowych; umiejętność oceny źródeł tekstu; analiza transmisji idei
pomiędzy różnymi ośrodkami; znajomość okoliczności powstania: kontekstu historycznego, teoretycznego
i kulturowego; umiejętność hermeneutycznej analizy tekstu; umiejętność rozpoznania zależności między tekstami
i tradycjami ﬁlozoﬁcznymi, synchronicznych i diachronicznych.

C2

Celem zajęć jest zapoznanie z dynamiką rozwoju terminologii godnościowej w kulturze europejskiej okresu
chrześcijańskiego antyku i wieków średnich oraz rozwiniecie zdolności stawiania hipotez z dziedziny historii idei

C3

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności stawiania diagnoz historycznych stanowisk pod kątem ich wpływu
na rozwój europejskiego myślenia o godności człowieka

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

Uczestnicy zajęć znają i rozumieją warsztat historyka
idei i historyka ﬁlozoﬁi starożytnej i średniowiecznej

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W12

zaliczenie na ocenę, esej

Uczestnicy zajęć znają i rozumieją teksty źródłowe,
proces ich transmisji i związki koncepcyjne

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U05,
zaliczenie na ocenę, esej
FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U07,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U11, FLZ_K1_U15

Uczestnik zajęć potraﬁ wykorzystywać narzędzia
historyka idei i historyka ﬁlozoﬁi starożytnej
i średniowiecznej do analizy tekstów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnik zajęć jest gotów do stawiania tez i hipotez
historyczno-ﬁlozoﬁcznych i z dziedziny historii
intelektualnej i wskazywania wpływów koncepcji
ﬁlozoﬁcznych na szeroko rozumianą kulturę
europejską

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K08,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K12

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

20

analiza problemu

20

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwszym analizowanym okresem jest chrześcijański antyk, pozostający pod
wpływem społecznych norm i prawodawstwa rzymskiego. Badane będą pisma
autorów zachodnich i wschodnich, uwzględniające reprezentatywne postaci
każdego z ważnych ośrodków intelektualnych Cesarstwa (Ireneusz z Lyonu,
Atanazy Aleksandryjski, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu, Bazyli z Cezarei
Kapadockiej, Jan Chryzostom, Nemezjusz z Emezy, Hieronim ze Strydonu,
Augustyn z Hippony, Ambroży z Milanu, Leon Wielki, Anonim z Werony). Prócz
postaci wpływowych z punktu widzenia kolejnych wieków, uwzględnione są także
pisma o niejasnej atrybucji, stanowiące punkt odniesienia dla powstających
koncepcji godności ludzkiej. Analizowany będzie także jedyny zachowany przykład
pisarstwa starożytnych kobiet - odkryte w XIX w. "Itinerarium" Egerii Pątniczki.
Przewodnie pytanie analizy brzmi: czy starożytność chrześcijańska dysponowała
rozwiniętą koncepcją ludzkiej godności?

W1, W2, U1, K1

2.

Drugim analizowany okresem jest renesans karoliński i pisma wiodących
intelektualistów na dworach władców dynastii Karolingów. W szczególności
analizowany będą teksty Mistrza Alkuina oraz Hinkmara z Reims, świadczące o
krystalizowaniu się wiodącej godnościowej siatki pojęciowej. Stanowiska te są
także przykładem stosowania starożytnych koncepcji godności człowieka w
kontekście sporów ﬁlozoﬁcznych, politycznych i teologicznych. Centralne pytanie
analiz brzmi: w jakich kontekstach występowało pojęcie godności człowieka?

W1, W2, U1, K1

3.

Trzecim analizowanym okresem będą wieki średnie, począwszy od wieku XI, a na
XIV skończywszy. Badanie tekstów autorów i autorek średniowiecznych
nakierowane będzie na analizę dywersyﬁkacji koncepcji godności ludzkiej oraz
rozważenie średniowiecznej recepcji wcześniej przebadanych autorów
starożytnych i karolińskich. Uwzględnione są teksty typowe dla pisarstwa różnych
ośrodków zakonnych, z których wykształcają się pierwsze centra uniwersyteckie
(Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux, Wilhelm z Saint-Thierry, Tomasz z
Akwinu, Bonawentura), a także powstające poza ich realiami teksty kobiet:
Hildegardy z Bingen, Katarzyny Sieneńskiej oraz Brygidy Szwedzkiej. Kluczowe
pytanie analizy brzmi: jakie teorie godności człowieka dominowały wieki średnie?

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, praca pisemna
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Filozoﬁa chińska (e-kurs)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.621cc91f64c1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z chińskimi koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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147 / 263

W1

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W10

wiedza – w części historycznej celem kursu jest
zapoznanie słuchaczy z koncepcjami i systemami
chińskiej myśli ﬁlozoﬁcznej

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• analizowania historycznych systemów ﬁlozoﬁcznych
w ramach metodologii charakterystycznej dla badań
porównawczych, w których przyjmuje się kategorie
i zasady logiki formalnej za wspólną podstawę
porównywania • prowadzenia rozumowań w modelu
interpretacyjnym odmiennym od tzw. modeli ﬁlozoﬁi
zachodniej ( model greko-hellenistyczny
i chrześcijański) • opisu/interpretacji wzajemnych
związków ﬁlozoﬁi z odpowiednim kontekstem
kulturowym, w tym polityczno-społecznym, •
dostrzegania historycznej ciągłości i przemian
w teoriach ﬁlozoﬁcznych • rozumienia znaczenia pojęć
teoretycznych ﬁlozoﬁi chińskiej oraz rozpoznawania
warunków ich prawidłowego użycia, • posługiwania się
odpowiednimi fragmentami tekstów źródłowych w celu
unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych, • rozumienia
teoretycznych podstaw poszczególnych kierunków
i systemów myśli chińskiej, • formułowania
wypowiedzi krytycznych w odniesieniu do treści
ﬁlozoﬁcznych.

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
egzamin ustny,
FLZ_K1_U04,
prezentacja
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U09, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać w grupie społecznej

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K04

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

podstawowy obraz świata Księga przemian (Yijing)
klasyczny konfucjanizm obejmujący ﬁlozoﬁe Czteroksięgu konfucjańskiego
(Sishu): Dialogi konfucjańskie (Lunyu), Wielka Nauka (Daxue), Doktryna Środka
(Zhongyong), Księga Mencjusza (Mengzi)
klasyczny taoizm obejmujący naukę Laozi i Zhuangzi
szkoła altruistów (Mojia),
szkoła prawników (Fajia),
buddyzm chiński szkół: tiantai, huayan, weishi i chan
neokonfucjanizm: kosmologia Zhou Dunyi, ﬁlozoﬁa braci Cheng, racjonalna
synteza nauk ﬁlozoﬁcznych Zhuxi i ﬁlozoﬁa umysłu Wang Yangminga

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

zaliczenie

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Polski język migowy - kurs podstawowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.13F0.604ddf631b4ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0230Języki nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników ze specyﬁką językową i kulturową środowiska Głuchych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw leksykalno-gramatycznych polskiego języka migowego

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę językowo-kulturową Głuchych

FLZ_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy leksykalno-gramatyczne polskiego języka
migowego

FLZ_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

problemy osób niesłyszących w świecie słyszących

FLZ_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nawiązać rozmowę w polskim języku migowym

FLZ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

stosować zasady savoir-vivre'u Głuchych

FLZ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

omówić podstawowe problemy Głuchych, ich
przyczyny i propozycje rozwiązań

FLZ_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
społecznych z osobami niesłyszącymi
ze świadomością ich potrzeb i możliwości

FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K10

zaliczenie na ocenę

K2

podejmowania działań antydyskryminacyjnych
na rzecz Głuchych

FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K10

zaliczenie na ocenę

K3

podejmowania badań naukowych w środowisku
Głuchych ze zrozumieniem specyﬁki językowokulturowej tej mniejszości

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K13

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie pracy semestralnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawianie się i zawieranie znajomości - podstawowe zwroty w polskim języku
migowym (PJM). Zasady komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Głusi jako
mniejszość językowo - kulturowa. Savoir-vivre Głuchych.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Dane personalne - podstawowe zwroty w PJM. Składnia PJM. Polski język migowy,
jego pochodzenie, rozwój i odmiany społeczne. Języki migowe na świecie.
Leksykograﬁa migowa.

W1, W2, U1, K1, K3

Sylabusy
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3.

Rodzina - podstawowe zwroty w PJM. Elementy manualne i niemanualne w PJM.
Gramatyczna rola przestrzeni w PJM. Nabywanie języka migowego przez osoby
niesłyszące.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

4.

Gdzie i co studiujesz? - podstawowe zwroty w PJM. Fonologia PJM. Dostęp
Głuchych do edukacji w Polsce i na świecie. Szkoły dla g/Głuchych. Uniwersytet
Gallaudeta.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

5.

Gdzie pracujesz? Jaki jest twój zawód? - podstawowe zwroty w PJM. Morfologia
PJM. Dostęp Głuchych do rynku pracy w Polsce i na świecie.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2, K3

6.

Umawianie się na spotkanie - podstawowe zwroty w PJM. Rozwój kultury Głuchych
w Polsce i na świecie. Ruchy społecznościowe i organizacje Głuchych.

W1, W2, U1, U3, K1, K3

7.

Jakie są twoje zainteresowania? - podstawowe zwroty w PJM. Kultura Głuchych w
Polsce i na świecie - teatr, poezja i sztuka Głuchych oraz ich rola w kształtowaniu
się tożsamości Głuchych.

W1, W2, U1, K1, K3

8.

Czynności codzienne - podstawowe zwroty w PJM. Nabywanie języka polskiego
przez osoby niesłyszące. Problemy językowe Głuchych w języku polskim.

W2, W3, U1, U3, K1, K2,
K3

9.

W kawiarni / w restauracji - podstawowe zwroty w PJM. Znaczenie mediów
społecznościowych w życiu Głuchych i rozwoju ich kultury.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K3

10.

W sklepie - podstawowe zwroty w PJM. Urządzenia, programy komputerowe i
aplikacje wspomagające Głuchych.

W1, U1, K1, K3

11.

Gdzie jest książka? - opisywanie przestrzeni w PJM. Dostęp Głuchych do kultury
masowej w Polsce i na świecie.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K3

12.

Co cię boli? - podstawowe zwroty w PJM. Warunki współpracy z tłumaczem języka
migowego. Kodeks etyczny tłumaczy PJM, profesjonalizacja zawodu i organizacje
zawodowe.

W1, W2, U1, K1, K2, K3

13.

Jak dojść do biblioteki? - topograﬁczna rola przestrzeni w PJM. Kształtowanie się
świadomości kulturowej Głuchych na przestrzeni wieków.

W1, W2, U1, K1, K3

14.

Kiedy byłaś w Warszawie? - liczebniki inkorporowane w PJM, dotyczące
przeszłości. Problemy CODA, czyli słyszących dzieci Głuchych rodziców.

W1, W2, U1, U3, K1, K3

15.

Kiedy będzie egzamin? - liczebniki inkorporowane w PJM, dotyczące przyszłości.
Polska ustawa o języku migowym a sytuacja prawna języków migowych na
świecie.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie ﬁlmiku wypowiedzi w języku migowym na koniec każdego semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach Processing
i Arduino
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.1586334534.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma charakter warsztatowy, a jego celem jest zapoznanie uczestnika z programowaniem w języku Processing
oraz w środowisku Arduino (platforma programistyczna dla mikrokontrolerów).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna założenia architektury Internetu rzeczy (Internet
of things)

FLZ_K1_W02

projekt

W2

Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania języka
programowania Processing i środowiska Arduino

FLZ_K1_W02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zaprogramować mikrokontroler wraz
z elementami elektronicznymi w środowisku Arduino.

FLZ_K1_U02

projekt

U2

Potraﬁ zaprogramować aplikację wykorzystując
biblioteki programistyczne języka Processing

FLZ_K1_U02

projekt

U3

Potraﬁ powiązać realizowane projekty z problematyką
robotyki społecznej i sztucznych systemów
inteligentnych.

FLZ_K1_U02

projekt

FLZ_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do poszerzania swojej wiedzy w zakresie
technologii kognitywnych i architektury Internetu
rzeczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne założenia architektury Internetu rzeczy

W1

2.

Prezentacja środowiska Processing i jego możliwości

W2

3.

Podstawowe struktury języka programowania Processing (funkcje, obiekty)

U1

4.

Wykorzystanie bibliotek i modułów programistycznych w środowisku Processing
(Processing for Android, p5.js, Ke:tai, Network)

U1

5.

Założenia kontrolerów i robotyki. Prezentacja środowiska Arduino i jego
możliwości.

W2, U2

6.

Struktury środowiska Arduino. Polecenia wejścia/wyjścia, funkcji czasu.

U2

Sylabusy
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7.

Struktury środowiska Arduino. Podpięcia czujników, funkcje wyświetlania.

U2

8.

Integrowanie aplikacji mobilnej z platformą Arduino.

U3

9.

Projekt i konsultacje: realizacja systemu w architekturze Internetu rzeczy z
uwzględnieniem aspektów robotyki społecznej i/lub sztucznych systemów
inteligentnych.

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Realizacja i prezentacja projektu częściowego i końcowego. Aktywność w
trakcie semestru

projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy programowania w dowolnym języku.

Sylabusy
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Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej inteligencji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.621f31b282267.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza aktualnych problemów i przyszłościowych wyzwań jakie stawiane są w związku
z przetwarzaniem i analizą danych, oraz rozwojem sztucznej inteligencji. Uwaga zostanie szczególnie skupiona
na problemach społecznych i dylematach etycznych, jakie powstają poprzez zastosowanie mechanizmów
automatycznego i autonomicznego przetwarzania ogromnych zbiorów informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe problemy z zakresu etycznych
i społecznych problemów związanych rozwojem
sztucznej inteligencji i systemów automatycznego
przetwarzania danych.

FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W14

egzamin ustny,
prezentacja

W2

Ma wiedzę nt. współczesnych trendów i rozważań
dotyczących wpływu sztucznej inteligencji
na jednostkę ludzką i społeczeństwo.

FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W14

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ krytycznie analizować teksty z zakresu
tematyki zajęć oraz zna poglądy i argumenty innych
autorów, w tym uczestników zajęć;

FLZ_K1_U09,
egzamin ustny,
FLZ_K1_U10, FLZ_K1_U11 prezentacja

U2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy procesów związanych z przemianami
dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem
technologii, integrować i interpretować informacje
związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy
technologiami, a człowiekiem.

FLZ_K1_U09,
egzamin ustny,
FLZ_K1_U10, FLZ_K1_U11 prezentacja

U3

Potraﬁ prawidłowo identyﬁkować, interpretować
i analizować problemy i konﬂikty etyczne, jakie rodzi
rozwój nowych technologii mających zastosowanie
w sztucznej inteligencji i przetwarzaniu danych.

FLZ_K1_U09,
egzamin ustny,
FLZ_K1_U10, FLZ_K1_U11 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

FLZ_K1_K02, FLZ_K1_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

Przygotowanie prac pisemnych

120

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W trakcie kursu zostaną przedstawione następujące tematy: 1) Filozoﬁa i teoria
informacji oraz potrzeba etyki w nowych technologiach, w tym w przetwarzaniu
danych oraz w sztucznej inteligencji, 2) Szum informacyjny i ekologia
informacyjna – czynniki utrudniające dostęp do prawdziwych informacji i
adekwatnych informacji. 3) Informacyjny Savoir Vivre i estetyka danych. O czym
warto pamiętać przetwarzając dane i projektując systemy sztucznej inteligencji by
W1, W2, U1, U2, U3, K1
służyły społeczeństwu. 4) Etyczne wyzwania wobec Internetu rzeczy i
autonomicznych pojazdów. Dylemat wagonika i maszyny moralne. 5)
Dematerializacja pieniędzy i dokumentów, oraz decentralizacji instytucji.
Blockchain i etyka. 6) Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość: bezpieczeństwo
danych i bezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji. 7) Superinteligencja,
osobliwość technologiczna, transhumanizm – przyszłość człowieka w cyfrowym
świecie: pewna prognoza czy utopia.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

Ocenie podlegać będzie przygotowanie kilku postów, czyli krótkich
multimedialnych treści umieszczanych na stronie internetowej oraz
prezentacja postów na zajęciach. Strona zostanie przygotowana w oparciu
o CMS Wordpress. Na pierwszych zajęciach studentom zostaną nadane
uprawnienia do redakcji strony oraz przedstawione zostanie w jaki sposób
nią zarządzać. Sposób oceniania i aktywizacji studentów oparty jest o
autorską koncepcję „pracy studenta na blogu”. Z szczegółowymi
założeniami można zapoznać na stronie:
https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/2016/12/14/blog-narzedzie
m-aktywizacji-i-motywowania-studentow-w-trakcie-kursu/ Planowana
wielkość grupy: 20 osób

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny na podstawie wszystkich prezentowanych tekstów na
ćwiczeniach oraz z treści prezentowanych na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu informatyki (sztuczna inteligencja, data science) oraz ﬁlozoﬁi, etyki i socjologii. Znajomość
aktualnych trendów technologicznych.

Sylabusy
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Filozoﬁa rosyjska – między polityką a religią
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.5cdd5f683b4ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i problemami podejmowanymi na gruncie ﬁlozoﬁi rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę ﬁlzooﬁi rosyjskiej i potraﬁ ją odnieść
do zagadnień ogólno-ﬁlozoﬁcznych.

FLZ_K1_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

osadzać problematykę ﬁlozoﬁczną w kontekście
różnych kultur, nie zatracając przy tym ich specyﬁki.

FLZ_K1_U02

egzamin ustny

FLZ_K1_K01, FLZ_K1_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy i samodzielności w tworzeniu
własnej kultury ﬁlozoﬁcznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła i konteksty historyczne ﬁlozoﬁi rosyjskiej.

W1, U1, K1

2.

Historiozoﬁa P. Czaadajewa

W1, U1, K1

3.

Słowianoﬁlstwo.

W1, U1, K1

4.

Okcydentalizm.

W1, U1, K1

5.

Oświecicielstwo i zagadnienie nihilizmu.

W1, U1, K1

6.

Poczwiennictwo.

W1, U1, K1

7.

panslawizm i konserwatyzm rosyjski.

W1, U1, K1

8.

Anarchizm rosyjski.

W1, U1, K1

9.

Marksizm rosyjski.

W1, U1, K1

10.

Filozoﬁa literaturze.

W1, U1, K1

11.

Renesans religijno-ﬁlozoﬁczny (I)

W1, U1, K1

12.

Renesans religijno-ﬁlzooﬁczny (II)

W1, U1, K1

13.

Nurty ﬁlozoﬁi XX-wiecznej (I)

W1, U1, K1

14.

Nurty ﬁlozoﬁi XX-wiecznej (II)

W1, U1, K1

15.

Podsumowania: historia i współczesność ﬁlozoﬁi rosyjskiej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
podejście do egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstwowa znajomość historii ﬁlzooﬁi nowożytnej.

Sylabusy
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Modal logic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.621f62bdb863a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Kurs obejmuje podstawowe pojęcia i twierdzenia (formalnej) logiki modalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie w uporządkowany sposób
i w poszerzonym zakresie (wiedzę tę prezentuje
w trakcie egzaminu licencjackiego) jeden z obszarów
problemowych: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2)
ﬁlozoﬁi społecznej i politycznej, etyki, historii idei
i ruchów społecznych; 3) estetyki, ﬁlozoﬁi kultury,
FLZ_K1_W08
historii estetyki z elementami historii sztuki; 4)
antropologii ﬁlozoﬁcznej, etyki i bioetyki,
współczesnych kontrowersji wokół podstawowych
stanowisk etycznych; 5) historii ﬁlozoﬁi i historii idei (w
tym historii ﬁlozoﬁi polskiej); 6) nauk kognitywnych,
logiki, ontologii; 7) ﬁlozoﬁi Wschodu, etyki, ﬁlozoﬁi
kultury.

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

150

przygotowanie do egzaminu

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Logika zdań i języki modalne
- semantyka Kripkego, modele, ramki
- Teoria korespondencji
- Modalne i deﬁniowalne właściwości ramek pierwszego rzędu
- Deﬁniowalne modalnie, ale nie deﬁniowalne właściwości ramek pierwszego
rzędu;
- Modalnie niedeﬁniowalne właściwości ramki
- Tłumaczenie standardowe
- Kompletność, niekompletność

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny

praca domowa

wykład

egzamin pisemny / ustny

praca domowa + egzamin

Sylabusy
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Axiomatic Set theory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.621f63da3f892.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Głównym celem jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i wynikami współczesnej teorii mnogości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie w uporządkowanym sposobie
i w poszerzonym zakresie (wiedzę tę prezentację
w trakcie egzaminu licencjackiego) jeden z obszarów
problemowych: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2)
ﬁlozoﬁi historii i społecznej idei, etyki, społecznej
i społecznej; 3) estetyki, ﬁlozoﬁi z historii sztuki,
kultury; 4) antropologii ﬁlozoﬁcznej, etyki i bioetyki,
współczesnych kontrowersji dotyczących ogólnych
przedstawień; 5) historii ﬁlozoﬁi historii i idei; 6) nauk
kognitywnych, logiki, ontologii; 7) ﬁlozoﬁi, etyki,
ﬁlozoﬁi kultury.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs jest wprowadzeniem do aksjomatycznej teorii mnogości. Językiem
dowodzenia jest język angielski.

1.

Plan na semestr:
- Krótkie podsumowanie logiki pierwszego rzędu, języka teorii mnogości.
- Aksjomaty ZFC i ich podstawowe konsekwencje, dyskusja.
- Deﬁnicje podstawowych pojęć, takich jak funkcje, relacje, uporządkowania itp.
- Aksjomat wyboru, dobre uporządkowanie, lemat Zorna i wyniki równoważności.
- Deﬁnicja porządków, kardynałów; porównanie kardynałów, arytmetyka
kardynalna.
- Technika rekurencji pozaskończonej, jej związek z lematem Zorna i aksjomatem
wyboru.
- Wybrane aplikacje.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca domowa + egzamin
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Classics of Modern Logic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1150.6225be959d025.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem tego kursu jest przeczytanie i omówienie klasycznych (wczesnych) artykułów współczesnej logiki
(przykładowe lektury patrz bibliograﬁa). Porównujemy idee, deﬁnicje i pojęcia pojawiające się w tych artykułach
do logiki współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Absolwent zna i rozumie w uporządkowany sposób
i w poszerzonym zakresie (wiedzę tę prezentuje
w trakcie egzaminu licencjackiego) jeden z obszarów
problemowych: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2)
ﬁlozoﬁi społecznej i politycznej, etyki, historii idei
FLZ_K1_W01,
i ruchów społecznych; 3) estetyki, ﬁlozoﬁi kultury,
FLZ_K1_W02,
historii estetyki z elementami historii sztuki; 4)
FLZ_K1_W08
antropologii ﬁlozoﬁcznej, etyki i bioetyki,
współczesnych kontrowersji wokół podstawowych
stanowisk etycznych; 5) historii ﬁlozoﬁi i historii idei (w
tym historii ﬁlozoﬁi polskiej); 6) nauk kognitywnych,
logiki, ontologii; 7) ﬁlozoﬁi Wschodu, etyki, ﬁlozoﬁi
kultury.

W1

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem tego kursu jest przeczytanie i omówienie klasycznych (wczesnych)
artykułów współczesnej logiki (przykładowe lektury patrz bibliograﬁa).
Porównujemy idee, deﬁnicje i pojęcia pojawiające się w tych artykułach do logiki
współczesnej.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji lub eseju z wybranego
artykułu.
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Historia ﬁlozoﬁi średniowiecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.120.5cdd5f74b6b09.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką myśli średniowiecznej, jej głównymi problemami, nurtami i reprezentantami,
zwłaszcza w zakresie średniowiecznej metaﬁzyki, antropologii i etyki (na podstawie lektury i analizy tekstów
źródłowych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną myśli
średniowiecznej na tle ﬁlozoﬁi starożytnej i innych
epok w dziejach ﬁlozoﬁi

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe pojęcia i terminy myśli średniowiecznej,
ich genezę i dyskusje wokół ich znaczenia

FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

historyczny i ideowy kontekst myśli średniowiecznej

FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

egzamin ustny

W4

główne problemy ﬁlozoﬁi średniowiecznej, sposoby ich
formułowania i rozwiązywania, a także przyczyny,
przebieg i konsekwencje najważniejszych sporów
intelektualnych tej epoki, wraz z głównymi
stanowiskami w tych sporach i ich reprezentantami

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę, esej

W5

teksty źródłowe z epoki oraz stan badań nad ich
treścią i sposobami interpretacji

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy,
koncepcje i sposoby argumentacji formułowane
w myśli średniowiecznej, a także stanowiska
zajmowane w średniowiecznych sporach

FLZ_K1_U01,
zaliczenie na ocenę, esej
FLZ_K1_U02, FLZ_K1_U12

U2

samodzielnie przeanalizować i zinterpretować
średniowieczne teksty źródłowe

FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05 zaliczenie na ocenę, esej

U3

zrozumieć i bezstronnie przedstawić racje i argumenty
formułowane przez reprezentantów innych szkół
myślenia czy innych tradycji kulturowych bądź
światopoglądowych

FLZ_K1_U13

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania swojej wiedzy na temat myśli
średniowiecznej i jej wpływu na współczesne
problemy, dyskusje, przekonania i postawy

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę, esej

K2

do wymiany myśli, prowadzenia dyskusji oraz
intelektualnej i praktycznej współpracy
z reprezentantami innych szkół myślenia i innych
tradycji kulturowych i światopoglądowych

FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K10

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia metaﬁlozoﬁczne: czy myśl średniowieczna jest ﬁlozoﬁą? Porównanie
podstawowych charakterystyk starożytnej tradycji ﬁlozoﬁcznej i myśli
inspirowanej przez chrześcijaństwo. Osobliwości średniowiecznego dyskursu
ﬁlozoﬁcznego jako efekt spotkania ﬁlozoﬁi greckiej z inspiracją biblijną i trzema
religiami monoteistycznymi. Dyskusja na temat czasowych, kulturowych i
problemowych ram ﬁlozoﬁi średniowiecznej. Pytanie o relację między rozumem i
wiarą i o możliwość ustalenia linii demarkacyjnej między ﬁlozoﬁą i teologią:
argumenty zwolenników przedmiotowej i metodologicznej autonomii obu dziedzin
oraz argumenty zwolenników redukcji ﬁlozoﬁi i nauk świeckich do teologii

W1, W2, U3, K2

2.

Status i ocena ﬁlozoﬁi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dwie strategie
apologetyczne, ich charakterystyka i reprezentanci: strategia
fundamentalistyczna i izolacjonistyczna versus strategia koncyliacyjna i
asymilacyjna. Filozoﬁa jako propaideia i praeparatio evangelica: wstępna formacja
duchowa oraz przygotowanie do chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jako
"prawdziwa ﬁlozoﬁa", "prawdziwa gnoza", spełnienie intelektualnych i etycznych
aspiracji dawnych ﬁlozofów.

W2, W3, U3, K2

3.

Myśl Orygenesa oraz aporie i kontrowersje z nią związane (kreacjonizm versus
emanacjonizm, status cielesności, właściwy sens i zakres apokatastazy,
praegzystencja duszy, teodycea). Postawienie problemu wolności woli i jej
aﬁrmacja. Uzasadnienie antropocentrycznego ﬁnalizmu.

W3, U1, K1, K2

4.

Chrześcijański neoplatonizm w wersji św. Augustyna. Zarys augustyńskiej teorii
poznania: znaczenie introspekcji i samowiedzy w ludzkim poznaniu,
iluminacjonizm, ontologizacja prawdy, argumentacja przeciw sceptycyzmowi.
Ontologiczny optymizm, gradualizm i prowidencjalizm: ścisłe związanie istnienia z
dobrem, różne warianty hierarchizacji bytu i dobra, opatrznościowy porządek
świata. Uzasadnienie i aﬁrmacja istnienia i wartości wolnej woli jako warunku
etyczności człowieka. Geneza i natura zła: wyjaśnienie podstawowe (prywatywna
koncepcja zła) i wyjaśnienia pomocnicze (koncepcje: "sprawiedliwościowa",
holistyczna, dydaktyczna i "estetyczna"). Augustyńska doktryna łaski i
predestynacjonizm. Historiozoﬁa św. Augustyna: konfrontacja modelu Państwa
Bożego i modelu państwa ziemskiego. Porównanie ich genezy, statusu i
przeznaczenia. Właściwy, czyli eschatologiczny sens dziejów.

W1, W3, U1, U2, K2

5.

Filozoﬁa Pseudo-Dionizego Areopagity jako inny wariant chrześcijańskiego
neoplatonizmu. Krążenie dobra jako dionizjańska wersja neoplatońskiego
schematu exitus - reditus. Znaczenie analogii: światło - dobro (bonum est
diﬀusivum sui). Hierarchiczna struktura rzeczywistości: różne wymiary i różne
sposoby realizacji "świętego porządku" (mimesis - synergeia - homoiosis - henosis
- theiosis). Różne typy dyskursu o Absolucie: bezimienność i wieloimienność Boga.
Rola symbolu w dyskursie o Absolucie. Teologia apofatyczna: jej uzasadnienie i
mistyczne konsekwencje.

W1, W3, U2, K2

6.

Filozoﬁa Jana Eriugeny jako próba pogodzenia inspiracji neoplatońskiej i biblijnej.
Oryginalny koncept Eriugeny: cztery aspekty podziału natury. Koncept
zapożyczony od Maksyma Wyznawcy: pięć faz (stopni) podziału rzeczywistości i
pięć faz (stopni) jej ponownego jednoczenia. Antropologia Eriugeny: człowiek jako
mikrokosmos - synteza i zwieńczenie wszystkich postaci bytu stworzonego (homo
omnis creatura, fabrica mundi).

W3, U1, U2, K2

Sylabusy
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7.

Historia wielkich intelektualnych sporów na gruncie myśli średniowiecznej. Spór
miedzy dialektykami a antydialektykami w XI i XII wieku: jego przyczyny,
przedmiot, przebieg, główni protagoniści. Wielkie spory XIII-wieczne,
koncentrujące się wokół recepcji i interpretacji ﬁlozoﬁi Arystotelesa (m.in. spór o
wieczność świata, o determinizm w świecie empirycznym, o status intelektu
możnościowego). Wiek XIII w ﬁlozoﬁi jako wiek alternatywnych postaci
arystotelizmu. Spór o uniwersalia: jego historyczna geneza i właściwy przedmiot
oraz typowe zajmowane w nim stanowiska, ich ontologiczne i epistemologiczne
założenia i konsekwencje.

W1, W2, W4, U1, U3, K1,
K2

8.

Specyﬁczny przedmiot ﬁlozoﬁi średniowiecznej: różne typy argumentacji na rzecz
istnienia Boga na przykładzie argumentów Anzelma z Canterbury i Tomasza z
Akwinu.

W1, W5, U1, U2, K1

9.

Właściwy sens scholastyki i jej ewolucja od fazy wczesnej w XI-XII wieku do fazy
dojrzałej w wieku XIII-XIV. Formy organizacyjne, dydaktyczne i literackie oraz
metody pracy charakterystyczne dla scholastyki.

W1, W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

regularny udział w zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, pozytywny wynik
egzaminu ustnego

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

regularny i aktywny udział w zajęciach, praca pisemna (esej) na
zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uprzednie zaliczenie podstawowego kursu ﬁlozoﬁi starożytnej (HF01p) lub kursu równorzędnego. Obecność na zajęciach
obowiązkowa.

Sylabusy

173 / 263

Argumenty bioetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5cdd5f6a25a70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką ochrony danych dotyczących zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student dostrzega i rozumie interdyscyplinarny
charakter ﬁlozoﬁi, zwłaszcza znaczenie namysłu
etycznego w procesie rozwoju nauk medycznych

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W08

zaliczenie
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W2

podstawową terminologię bioetyczną w języku
angielskim

FLZ_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować teksty naukowe z zakresu
bioetyki, identyﬁkować tezy w nich zawarte oraz
rekonstruować argumenty

FLZ_K1_U01,
zaliczenie
FLZ_K1_U04, FLZ_K1_U05

U2

identyﬁkować problemy etyczne w sferze
biomedycyny

FLZ_K1_U09

zaliczenie

FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów pod wpływem prezentowanych idei
kształtować swoje postawy, nie rezygnując jednak
z intelektualnej samodzielności i krytycyzmu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
172

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

A. zaprezentowanie ogólnych normatywnych problemów związanych z prawem do
prywatności i ochrony danych osobowych

W1, W2, U1, U2, K1

2.

B.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w opiece zdrowotnej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

C.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w badaniach klinicznych i epidemiologicznych

W1, W2, U1, U2, K1

4.

D.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w zakresie zdrowia publicznego

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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E.formalne modele godzenia zdrowotnych celów społeczeństwa z prawem do
prywatności i ochrony danych osobowych

5.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład
ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin z treści wykładów

zaliczenie

regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość j. angielskiego

Sylabusy
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Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi dla
ﬁlozoﬁcznej antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5cdd5f7216ce7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien rozumieć intelektualny kontekst, w którym autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie,
oraz umieć go zrekonstruować, wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś na podstawie dyskusji
problemów w czasie zajęć przedstawi, krytyczny lub historyczny, komentarz do wybranej przez siebie
autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student
obserwuje, jak z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie, które
zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze rozumienie również własnych studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student powinien rozumieć intelektualny kontekst,
w którym autobiograﬁa staje się interesująca
ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować, wskazując
na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś
na podstawie dyskusji problemów w czasie zajęć
przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz
FLZ_K1_W02,
do wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia
FLZ_K1_W04
z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury
klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak
z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze
historycznej antropologiczne kategorie, które zna
z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje
głębsze rozumienie również własnych studiów.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

FLZ_K1_U09,
prezentacja
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

patrz punkt: cele przedmiotu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania własnej kultury humanistycznej, rozumnej
rozmowy na temat ﬁlozoﬁcznych zagadnień

FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

konsultacje

25

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Celem zajęć jest ukazanie ﬁlozoﬁcznego znaczenia autobiograﬁi – literackiego
„gatunku”, który pojawia się jako kulturowy wynalazek, uznający indywidualne
życie za warte osobnej reﬂeksji.
Zakładamy, że choć bezpośrednią pobudką dla powstania pewnej autobiograﬁi
mogą stać się takie motywy, jak: próżność czy pragnienie sławy, potrzeba
usprawiedliwienia siebie lub uczynienia wyznania, tym, o co naprawdę tu chodzi,
jest ﬁlozoﬁczna „radość rozmawiania z sobą samym”.
Za Georgiem Mischem twierdzimy, że historia autobiograﬁi to dzieje medium, za
pomocą którego umysł staje się siebie świadomy lub inaczej: dzieje ludzkiej
samowiedzy.
W tej swojej funkcji autobiograﬁa staje się dla nas interesująca ﬁlozoﬁcznie.
Tylko na pozór przedstawia ona pewną egzystencję, „jaką ona była”.
W autobiograﬁi jako „medytacji nad jaźnią” życie umysłu wyzwala się i pogłębia.
Poprzez akt autobiograﬁczny porusza się on ku swoim możliwościom. Nie próbuje
odzyskać na własność tego, co przeszłe, lecz chodzi mu o jego życie teraz i w
przyszłości.
Zakładamy tu, że czynność autobiograﬁczna wyrasta z tego samego poziomu,
który odsłaniać chciała fenomenologia.
Zakładamy też, że czynność autobiograﬁczna ma konsekwencje poznawcze oraz
etyczne.
Założenia powyższe i przedmiotowe cele zostaną w czasie zajęć przedyskutowane
w oparciu o teksty teoretyków autobiograﬁi (Coleridge, Dilthey, Misch, Gusdorf,
Croce, Starobinsky, De Man, Olney, Weintraub, Renza, Ankersmit, Foucault i.in),
częściowo referowane przez prowadzącą, oraz zilustrowane analizą klasycznych
dzieł autobiograﬁcznych.
W roku akademickim 2010/2011 były to np.: „List siódmy” Platona, „Rozmyślania”
Marka Aureliusza, „Wyznania” św. Augustyna.

W1, U1, K1
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Na rok akademicki 2019/2020 planujemy: Rousseau, „Wyznania” oraz „Marzenia
samotnego wędrowca”. A także: Goethego „Z mojego życia. Zmyślenie i prawda”
oraz ﬁkcyjną biograﬁę: Carlyle, „Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr
Teufelsdrockh.”
Dla prezentowanego w czasie zajęć antropologicznego podejścia do autobiograﬁi
ukazany zostanie – metodą przedstawienia pisarzy, myślicieli i stanowisk kontekst historyczny.
Student powinien na tej podstawie rozumieć intelektualny kontekst, w którym
autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować,
wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś w oparciu o dyskusję
problemów w czasie zajęć przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz do
wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi.
Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak z życiowego
doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie,
które zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze
rozumienie również własnych studiów.

2.

Szczegółowa problematyka ulega co roku zmianie z uwagi na doktorantów i
studentów kontynuujących zajęcia.
Na początku kursu tematem było np. odkrycie autobiograﬁi jako kategorii życia
przez „świadomość historyczną.” W ramach tego dyskutowaliśmy: I. Na czym
polega „świadomość historyczna” i na jakiej drodze się wyłania? W oparciu o:
T.Manna, „Józef i jego bracia”: Prolog.
II. Odkrycie indywidualności przez Greków (Hezjod, liryka
attycka, Heraklit, tragedia grecka, Sokrates).
III. Retoryczne dzieło autobiograﬁczne Izokratesa a „List siódmy” Platona. Co
sprawia, że autobiograﬁczny impuls otrzymuje retoryczno-konwencjonalną
„odpowiedź”?
IV. Greckie i rzymskie (stoickie) spojrzenie na świat jako na teatr a autobiograﬁa.
„Rozmyślania” Marka Aureliusza. Dialogiczna struktura myślenia.
V. Romantyzm a zainteresowanie praktyką i teorią autobiograﬁi.
Związek pomiędzy autobiograﬁą a romantyczną teorią ironii. W oparciu o wybrane
fragmenty z tekstów braci Schleglów, Novalisa, a także „O teatrze marionetek”
Kleista. VI. Paul de Man, „Retoryka czasowości.” Autobiograﬁa jako alegoria życia.
VII. Fichte i Hegel a podniesienie autobiograﬁi do rangi ﬁlozoﬁi.
VIII.Ujęcie autobiograﬁi w „Budowie świata historycznego...” Diltheya.
Zilustrowanie diltheyowskich „kategorii życia” przy pomocy fragmentów
„Pamiętników Hadriana” Yourcenar.
IX. Georga Mischa teoria autobiograﬁi z „Historii autobiograﬁi”.
X. „Wyznania” św. Augustyna. Dusza przekracza samą siebie.
Życie jest czymś więcej w stosunku do tego, co przeżyte. Jak posługując się
językiem wyrazić to, czego nie zawiera „litera” życia?
XI. Autobiograﬁa jako praca życia nad samym sobą i wyznacznik człowieczeństwa.
Kiedy autobiograﬁa staje się karykaturą?
.
W następnych latach kontynuowaliśmy tematy i przeszliśmy do
pytania o podmiot autobiograﬁi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Efekty kształcenia i nabywane umiejętności sprawdzane są w praktyce w
ciągu całego semestru podczas konsultacji indywidualnych oraz dyskusji w
czasie zajęć. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia,
nabytych umiejętności, a także uzyskanych kompetencji społecznych
będą : przedstawiona przez studenta prezentacja i rozmowa na jej temat
w czasie egzaminu. Na podstawie uczestnictwa w zajęciach i pozytywnie
ocenionej prezentacji student przystępuje do egzaminu, polegającego na
rozmowie o problematyce zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach i systematyczna lektura wskazanych tekstów

Sylabusy
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Egzystencjalizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5cdd5f6d777fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza podstawowych problemów ﬁlozoﬁi egzystencjalistycznej i fenomenologii bytu ludzkiego. Rys historyczny
od Kierkegaarda po egzystencjalizm amerykański. Wątki ontologii i konstytucji świata; trwoga istnienia,
podstawowe projekty egzystencji ludzkiej, absurd istnienia. Analiza tekstów ﬁlozoﬁcznych, literackich i dzieł
sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnik zajęć ma zdobyć wiedzę dotyczącą zasad,
ideałów i ﬁlozoﬁcznych korzeni koncepcji ﬁlozoﬁi
egzystencjalnej

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W12

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się odpowiednimi fragmentami tekstów
źródłowych w celu unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych,
oraz rozumie teoretyczne podstawy poszczególnych
kierunków w ﬁlozoﬁi egzystencjalnej

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05,
zaliczenie
FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w celu wykonania zadania badawczego

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K11, FLZ_K1_K12

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Rys historyczny ﬁlozoﬁi egzystencjalnej
2. Rozróżnienie pomiędzy egzystencjalnym, a egzystencjalistycznym
3. Tradycja starożytna, nowożytna, współczesna
Zakres tematów: Doktryna bytu ludzkiego jako egzystencji w sytuacji, od Pascala
po Jean Luc Marion.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne

czynne uczestnictwo w ćwiczeniach

ćwiczenia

zaliczenie

czynne uczestnictwo w ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach i nieobowiązkowa na wykładach.

Sylabusy

184 / 263

Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5cdd5f6f34096.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z estetycznymi aspektemi działań o charakterze performatywnym, które
podejmowane są w obrębie współczesnej kultury miejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

185 / 263

W1

różne koncepcje z zakresu estetyki performatywnej,
które stanowić mogą teoretyczne ramy dla procesu
rekonstytucji podmiotowego doświadczenia
estetycznego w przestrzeni miejskiej

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

egzamin ustny, esej,
prezentacja

W2

współzależności pomiędzy różnymi dyscyplinami
o charakterze performatywnym uprawianymi
w przestrzeni miejskiej, zarówno będącymi już
przedmiotem namysłu estetycznego takimi jak graﬃti
a także stosunkowo nowymi lub nie objętymi do tej
pory estetyczną reﬂeksją jak urban explorations,
architektura mobilna / prowizoryczna czy parkour.

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W11

egzamin ustny, esej,
prezentacja

W3

towarzyszącą miejskim zjawiskom performatywnym
sferą działań medialnych, znajdującą swój wyraz
w dokumentalnych produkcjach ﬁlmowych, fotograﬁi
i blogosferze. Student zna i rozumie środowisko
elektroniczne Second Life służące do dydaktyki
w systemie e-learningu poprzez instytucję Academia
Electronica Instytutu Filozoﬁi UJ.

FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W14

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać, analizować oraz oceniać działania
o charakterze performatywnym podejmowane
w przestrzeni miejskiej oraz dokonywać interpretacji
ich estetycznych kontekstów.

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U05,
egzamin ustny, esej,
FLZ_K1_U06,
prezentacja
FLZ_K1_U07,
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09, FLZ_K1_U13

U2

posługiwać się środowiskiem elektronicznym Second
Life w procesie e-learningu prowadzonego w ramach
Academia Electronica Instytutu Filozoﬁi UJ

FLZ_K1_U03, FLZ_K1_U14

egzamin ustny,
prezentacja

K1

rozpoznawania i rozumienia performatywnych
aspektów aktywności podejmowanych w ramach
współczesnej kultury miejskiej

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K11

egzamin ustny, esej,
prezentacja

K2

efektywnej współpracy w ramach elektronicznego
środowiska sieciowego e-learningu

FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K08

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie kategorii performatywności w kontekst estetyki współczesnego
miasta.
Ku performatywnej estetyce miasta:
1. Performing City. Ku performatywnej estetyce miasta
2. Performing City. Somatyczna autonomia podmiotu
3. Somatyka miasta. Ciało-umysł w przestrzeni miasta
4. Czym jest działalność performatywna? Permormatywność poza performansem
5. Kategoria gry w kontekście performatywności
6. Czy estetyka codzienności może mieć charakter performatywny?
7. Program i styl jako kategorie perfomansu miejskiego

1.

W1, U1, U2, K1, K2

Performatyka miasta:
8. U podstaw współczesnej kultury ulicy: Performatyka obrazów miejskich –
graﬃti, street art
9. U podstaw współczesnej kultury ulicy: Performatyka dzwięku
10. Architektura mobilna i prowizoryczna. Tymczasowość zamieszkiwania
11. Urban Explorations. Kontemplując tkankę miasta
12. Estetyka ruin jako element doświadczenia indywidualnego oraz polityki
kulturalnej miasta
13. Parkour I Freerunning
14. Skateboarding
15. Jibbing

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
maksymalnie dwie nieobecności, egzamin ustny, esej,
prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
fakultatywny

Sylabusy
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Fenomenologia: Od Brentana do Heideggera
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.1584443456.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teoriami i argumentacjami sformułowanymi w ramach szeroko rozumianej tradycji
fenomenologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie wybrane teorie i argumentacje
sformułowane w ramach szeroko rozumianej tradycji
fenomenologicznej.

FLZ_K1_W06

zaliczenie na ocenę, esej

188 / 263

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zastosować omawiane teorie
i argumentacje do analizy konkretnych problemów.

FLZ_K1_U01

zaliczenie na ocenę, esej

FLZ_K1_K05

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wzięcia pod uwagę społecznych
implikacji płynących ze sposobów naszego odniesienia
do rzeczywistości, jak chociażby różnic w jej
konceptualizacji bądź wartościowaniu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

9

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Franz Brentano: Psychologia opisowa jako metoda ﬁlozoﬁi.

W1, U1, K1

2.

Szkoła Brentana: Intencjonalność i ontologia.

W1, U1, K1

3.

Alexius Meinong i przedmioty nieistniejące.

W1, U1, K1

4.

Edmund Husserl (1) - wczesna ﬁlozoﬁa arytmetyki.

W1, U1, K1

5.

Edmund Husserl (2) - antypsychologizm.

W1, U1, K1

6.

Edmund Husserl (3) - fenomenologia transcendentalna.

W1, U1, K1

7.

Adolf Reinach i performatywna funkcja języka.

W1, U1, K1

8.

Roman Ingarden i ontologia ﬁkcji.

W1, U1, K1

9.

Martin Heidegger - transcendentalna analiza bycia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena pracy
pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Filozoﬁa Heideggera i jej współczesna recepcja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5cdd5f716822c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami myśli Martina Heideggera (czasowość pierwotna,
relacja człowieka i bycia, krytyka cywilizacji technicznej, pytanie o bycie jako pytanie etyczne) oraz głównymi
kierunkami współczesnych badań nad dorobkiem myśliciela z Fryburga.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zyskuje pogłębioną wiedzę dotyczącą
fenomenologicznego projektu ontologii
fundamentalnej oraz wybranych aspektów myśli
Heideggera po "zwrocie" w świetle aktualnego stanu
badań nad wybranymi zagadnieniami z zakresu
problematyki wiodącej w danym cyklu kształcenia.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student pogłębia zdolności samodzielnej interpretacji
tekstów źródłowych i uczestnictwa w dyskusji.

FLZ_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K1_U08, FLZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

merytorycznego i opartego na wzajemnym
poszanowaniu osób i stanowisk dialogu.

FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K10

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wiodący temat modułu kształcenia w roku akademickim 2022/2023:
Czasowość – troska – bycie-ku-śmierci. Czas jako jedność ekstaz. Właściwa czasowość i właściwa
dziejowość.
Program zajęć:
(I)

Przed Heideggerem – czas rozumiany ze względu na bycie.

(a) Przedheideggerowskie, metaﬁzyczne i powszednie rozumienie czasu w świetle „Bycia i czasu” i
„Podstawowych problemów fenomenologii”. Istota projektu metaﬁzyki a jej wykładnia czasu.
Znaczenie uobecnienia (Anwesenheit) w metaﬁzyce. Czas jako byt pośród bytów i jako miara. Wpływ
Arystotelesa na zachodnie myślenie o czasie. Pytanie o źródłowość koncepcji czasu w dziełach
Augustyna. Znaczenie Kantowskiej koncepcji czasu wobec długu Kanta względem metaﬁzyki. Ocena
prawomocności tezy Heideggera o jedności metaﬁzycznego myślenia o czasie od Arystotelesa do
Bergsona. Heidegger i Husserlowski pogląd na wewnętrzną świadomość czasu. Ocena prawomocności
Heideggerowskiej interpretacji Bergsonowskiej krytyki tradycyjnej wykładni czasu.
(b). Byt ludzki w obliczu metaﬁzycznej wykładni czasu. Rola obserwatora w konstytucji czasu.
Ograniczenia chrono-logicznej, sekwencyjnej koncepcji czasu w świetle ludzkiego postrzegania czasu.
(c). Ontologia powszedniego rozumienia czasu. Tranzytywny charakter chwili (“teraz”) a koncepcja
czasu jako continuum versus idea chwili – rzeczy. Substancjalizacja czasu.
(d). Ontologiczno – etyczne konsekwencje dominacji metaﬁzycznego rozumienia czasu. Czas jako
narzędzie służące do administrowania obecnymi bytami.
(II). Heidegger – bycie rozumiane ze względu na czas.
(a). Czasowość – troska – bycie-ku-śmierci- zdecydowanie.
- Czasowość jako podstawowy egzystencjał Dasein.
- Czas jako horyzont rozumienia bycia. Czasowość jako sens bycia Dasein. Możliwość rozumienia
Dasein jako troski (Sorge).
1.

- Bycie-ku-śmierci. Możliwość rozumienia Dasein w jego byciu całością (Ganzsein). Śmierć jako
fenomen mojego własnego bycia, otwierający na właściwą (eigentlich) egzystencję. Porównanie
metaﬁzycznej (na przykładzie J.-P. Sartre’a) i Heideggerowskiej wykładni śmierci i możliwości bycia
całością. Niezastępowalność Dasein w śmierci – śmierć jako ostateczna, pewna i nieusuwalna
możliwość bycia. Współbycie w powszedniości i w byciu-ku-śmierci. Wybieganie ku śmierci (Vorlaufen
zum Tode) jako właściwe bycie-ku-śmierci, odsłaniające przed Dasein jego wolność. Śmierć jako
indywidualizacja. Egzystencjalna rola trwogi (Angst) a ontyczny fenomen lęku (Furcht).

W1, U1, K1

- Sumienie (Gewissen) jako zwrotny punkt w egzystencji Dasein: od bycia na sposób Się (Man-Selbst)
do bycia właściwym Sobą (Selbst). Dasein a ontologiczna dynamika bycia-ku-możliwościom.
(b). Czas jako jedność ekstaz.
- Czasowość jako ontologiczny sens troski – jako warunek jej jedności w modusach projektu (Entwurf),
rzucenia (Geworfenheit), upadania (Verfallen). Zdecydowanie jako odsłonięcie struktury pierwotnej
czasowości: przyszłość (Zukunft) jako przy-chodzenie do siebie przez Dasein na gruncie jego
najbardziej własnej możliwości bycia; byłość (Gewesenheit) jako bycie tak, jak już zawsze Dasein było;
współczesność (Gegenwart) jako uwspółcześnianie (Gegenwärtigen). Przyszłość jako warunek
projektu, byłość jako warunek rzucenia. Wyróżniony przypadek właściwej współczesności jako
okamgnienia (Augenblick), gdzie zdecydowane Dasein wydobyło się już z upadania.
- Przyszłość, byłość i współczesność jako ekstazy. Teza o jedności ekstaz czasowych i odrzucenie
sekwencyjnej koncepcji czasu. Fenomeny „do”, „ku”, „przy” jako odsłonięcie ekstatycznej natury
pierwotnej czasowości.
- Właściwa czasowość i skończoność Dasein versus nieskończoność czasu i czasowość niewłaściwa (w
metaﬁzyce)
- Pierwotna rola przyszłości i znaczenie współczesności przez wzgląd na fenomen okamgnienia.
- Dasein i los (Schicksal). Dasein jako współbycie (Mitsein) i dola (Geschick) Właściwa dziejowość
(Geschichtlichkeit).
- Czasowa jedność egzystencji właściwej w obliczu sytuacji. Okamgnienie jako właściwe
uwspółcześnienie, zawsze utrzymujące się w przyszłości jako byłej, by sprostać wymaganiom sytuacji.
- Etyka i czas w myśli Heideggera po zwrocie. Dasein a wolność. Pytanie o naturę współprzynależności
człowieka i bycia w wydarzaniu (Ereignis) – otwarcie problematyki następnej edycji kursu.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Do egzaminu obowiązuje znajomość treści wykładów oraz lektur
analizowanych na ćwiczeniach.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest (a) przedstawienie pracy pisemnej; (b)
obecność i aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu z historii ﬁlozoﬁi nowożytnej.

Sylabusy
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Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5cdd5f6933657.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawia historię kształtowania się doktryny marksistowskiej oraz jej różne formy w myśli XIX i XX wieku.
Nacisk zostanie położony na ﬁlozoﬁczne źródła i konteksty marksizmu oraz jego utopijne paradoksy
i konsekwencje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- posiada elementarne informacje na temat historii
myśli marksistowskiej i inspirowanych przez nią
ruchów politycznych; - rozumie podstawowe kategorie
i idee marksizmu;

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- samodzielnie analizować najważniejsze koncepty
Marksa i jego następców; - odróżniać koncepcję
Marksa od jej późniejszych rozwinięć i interpretacji; rozpoznawać podstawowe antynomie myśli Marksa
i jego następców; - ukazać wkład marksizmu
do współczesnych nauk społecznych
i humanistycznych; - umieszczać koncepcje i idee
marksistowskie w szerokim kontekście dziejów
zachodniej ﬁlozoﬁi i myśli społecznej;

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U07,
zaliczenie
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- pogłębionego rozumienia zagrożeń wynikających
z ideologiczności i utopijności myślenia; - deﬁniowania
społecznych funkcje ﬁlozoﬁi; - samodzielnego
zajmowania stanowiska wobec różnych ideałów
społecznych i doktryn politycznych; - krytycznego
dystansu wobec debaty politycznej

FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K10,
FLZ_K1_K12, FLZ_K1_K13

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład prezentuje podstawowe elementy doktryny Karola Marksa oraz historię
myśli marksistowskiej w XIX i XX wieku na szerokim tle dziejów ﬁlozoﬁi i wydarzeń
politycznych.
W trakcie ćwiczeń analizowane będą teksty klasyków marksizmu.
Problematyka wykładów:
1. Genealogia marksizmu: socjalizm utopijny i lewica heglowska
2. Materializm historyczny: ﬁlozoﬁczne fundamenty i implikacje
3. Komunizm i utopia racjonalnego kresu dziejów
4.Fryderyk Engels i zwrot naturalistyczny. Paradoksy dialektyki przyrody.
5. II Międzynarodówka i marksizm ortodoksyjny
6. Rewizjonizm polityczny i ﬁlozoﬁczny w marksizmie XX wieku
7. Kazimierz Kelles-Krauz i Stanisław Brzozowski: oblicza marksizmu w Polsce
8.Narodnictwo i początki marksizmu rosyjskiego. Georgij Plechanow
9. Marksizm legalny, czyli rewizjonizm w Rosji. Narodziny bolszewizmu
10.Lenin i leninizm. Rewolucja bolszewicka a marksizm
11. Filozoﬁa po rewolucji: Antonio Gramsci, György Lukács, Karl Korsch
12. Szkoła frankfurcka i krytyczna teoria społeczna

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń, znajomość zagadnień poruszanych na wykładach,
opracowanie 1 pozycji z literatury obowiązkowej

wykład
ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach, dyskusja, umiejętność argumentacji,
znajomość analizowanych lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs HF04p (Filozoﬁa nowożytna) lub zgoda prowadzących

Sylabusy
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Filozoﬁa chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.604e02e1d306e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning ćwiczenia: 30, e-learning wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs poświęcony jest sztuce uprawianej przez chińskich myślicieli jako kluczowa część ich praktyki ﬁlozoﬁcznej.
Mamy tu do czynienia z pozaestetycznymi formy uprawiania literatury, poezji, malarstwa, które były traktowane
jako działania w przestrzeni ﬁlozoﬁi jako praktyki życia codziennego, w obszarze metaﬁzyki i epistemologii
uprawianej w kontekście samodoskonalenia czy jako sztuki dostarczające narzędzi przydatnych w praktyce
politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

materiał, z którym zapoznaje się na zajęciach

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prowadzić poprawnie badania i interpretować teksty

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K1_U03,
zaliczenie
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05, FLZ_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z grupą i samodzielnych badań

FLZ_K1_K03, FLZ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
e-learning ćwiczenia

30

e-learning wykład

30

analiza problemu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs poświęcony jest sztuce uprawianej przez chińskich myślicieli jako kluczowa
część ich praktyki ﬁlozoﬁcznej. Będziemy poznawać te rodzaje sztuk chińskich,
które nie były przez ich twórców traktowane jako formy autonomiczne o
charakterze przedmiotów i działań estetycznych. Za reprezentacyjne przykłady
takich sztuk może posłużyć „sztuka życia”, która jako wyodrębniona dziedzina
była przedmiotem namysłu ﬁlozoﬁcznego już w najstarszych traktatach epoki
klasycznej zarówno szkoły daoistycznej jak i konfucjańskiej lub cała dziedzina tzw.
sześciu sztuk (ceremonie, muzyka, kaligraﬁa, matematyka, powożenie
zaprzęgiem konnym i łucznictwo). Najbardziej charakterystyczną była tu postać
ﬁlozofa/artysty, twórcy kultury wysokiej. Naczelną wartością nie było piękno, lecz
ożywczy (qi) charakter uprawiania sztuki a główną koncepcją była koncepcja
rezonansu umysłu i natury. Artysta/ﬁlozof był tym, który podążał szlakiem pytań
ostatecznych, drogą natury innymi słowy szlakiem, który w innych cywilizacjach
była raczej zarezerwowany dla religii. Mamy tu do czynienia z pozaestetycznymi
formy uprawiania literatury, poezji, malarstwa, które były traktowwane jako
działania w przestrzeni ﬁlozoﬁi jako praktyki życia codziennego, w obszarze
metaﬁzyki i epistemologii uprawianej w kontekście samodoskonalenia czy jako
sztuki dostarczające narzędzi przydatnych w praktyce politycznej.

1.

W1, U1, K1

Wiedz tła: Księga przemian i jedność wiecznie zmieniającego się świata
Sześć sztuk i kultura mistrzów ceremonii w naukach Konfucjusza
Spór między Mozi a Xunzi i Mencjuszem o charakter muzyki i jej rolę w kulturze
Muzyka uczonych i sztuka „wsłuchiwania się w świat” jako podstawa epistemologii
Poezja klasyczna jako część polityki i ﬁlozoﬁi
Kaligraﬁa i tuszowe malarstwo potrójnej kompozycji
Sztuka tworzenia i delektowania się krajobrazem (penjing i jej kontynuacja w
Japonii bonsai oraz suiseki oraz sztuka ogrodów ﬁlozofów)
Sztuka herbaty i artystycznego picia wina
W1, U1, K1
Sztuka artystycznego pisania, czytania i komentowania traktatów ﬁlozoﬁcznych
Metaﬁzyczni malarze mglistych pejzaży. Nieokreśloność, pustka umysłu i
buddyjskie „znaki bez echa"
Wang Shu i współczesna chińska architektura jako nowa odsłona sześciu sztuk
Sześć sztuk we współczesnym ﬁlmie chińskim: Zhang Yimou (między innymi
Czerwone sorgo, Zawieście czerwone latarnie, Hero, Dom latających sztyletów; i
ostatnia produkcja Cień)
Nowe idee urbanistyczne metropolii Azji Wschodniej- relacja
człowiek/miasto/natura

2.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie

e-learning wykład

zaliczenie na ocenę

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Metaetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.1589187738.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z koncepcjami metaetycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Relacja metaetyki w stosunku do innych dziedzin etyki
i ﬁlozoﬁi

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U06,
egzamin ustny,
FLZ_K1_U07,
zaliczenie ustne, esej
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U11,
FLZ_K1_U12,
FLZ_K1_U13, FLZ_K1_U14

samodzielnie przeprowadzać reﬂeksję na temat
znaczenia wyrażeń etycznych i ich odniesienia
do rzeczywistości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzania metaetycznej analizy języka
normatywnego używanego w kontaktach społecznych

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K08,
FLZ_K1_K09,
FLZ_K1_K10,
FLZ_K1_K11,
FLZ_K1_K12, FLZ_K1_K13

egzamin ustny,
zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest metaetyka?

W1, U1, K1

2.

Nonnaturalistyczny realizm

W1, U1, K1

3.

Naturalistyczny realizm

W1, U1, K1

4.

Teoria błędu

W1, U1, K1

5.

Fikcjonalizm

W1, U1, K1

6.

Ekspresywizm

W1, U1, K1

7.

Kontekstualizm

W1, U1, K1

8.

Relatywizm

W1, U1, K1

9.

Realizm i obiektywność

W1, U1, K1

10.

Konstruktywizm

W1, U1, K1

11.

Kognitywizm i nonkognitywizm

W1, U1, K1

12.

Intuicjonizm w epistemologii moralnej

W1, U1, K1

13.

Zwolennicy ciszy w metaetyce

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie ustne, esej

obecność, aktywność i napisanie pracy

wykład

egzamin ustny

opanowanie materiału omawianego na wykładzie

Sylabusy
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Bioetyka-wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.6074422e5a02f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowym zakresem informacji dotyczących regulacji bioetycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk
ﬁlozoﬁcznych w systemie nauk humanistycznych oraz
ich specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

FLZ_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę
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W2

Absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter
ﬁlozoﬁi i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim
życiem

FLZ_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna i rozumie elementarną terminologię
ﬁlozoﬁczną w wybranym języku obcym wiodącym dla
dyscypliny ﬁlozoﬁcznej, w której się specjalizuje.

FLZ_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ myśleć krytycznie i samodzielnie;
potraﬁ identyﬁkować problemy i wskazywać
standardowe sposoby ich rozwiązania

FLZ_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystać odpowiednie narzędzia
do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy
z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych i nauk szczegółowych.

FLZ_K1_U03

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ identyﬁkować zagadnienia
ﬁlozoﬁczne w ramach różnych obszarów działalności
człowieka: artystycznej, politycznej, społecznej,
administracyjnej, prawnej.

FLZ_K1_U09

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do tolerancyjnej postawy wobec
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
FLZ_K1_K10
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii,
idei, postaw i argumentów; stara się je zrozumieć. Jest
gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego
stanowiska.

FLZ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii,
idei, postaw i argumentów; stara się je zrozumieć. Jest
gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego
stanowiska.

FLZ_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
167

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bioetyka – historia pojęcia, dziedziny oraz fundamentalne regulacje normatywne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Klasyczne modele uzasadniania w etyce ze szczególnym uwzględnieniem
koherentyzmu oraz pryncypializm jako jego konkretyzacja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Bioetyka czterech zasad cz. 1a): szacunek dla autonomii pacjenta ze szczególny
uwzględnieniem obowiązku uzyskiwania świadomej zgody

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Bioetyka czterech zasad cz. 1b): szacunek dla autonomii pacjenta wobec praktyk
uniemożliwiających uzyskanie świadomej zgody (np. terapeutyczne użycie
placebo, przywilej terapeutyczny)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Bioetyka czterech zasad cz. 2): obowiązek nieszkodzenia i próby jego
doprecyzowania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Bioetyka czterech zasad cz. 3): obowiązek działania na rzecz dobra pacjenta na
tle rozważań o pojęciu dobroczynności

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Bioetyka czterech zasad cz. 4a): sprawiedliwość

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Podstawowe zasady etyczne w badaniach biomedycznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9.

Kryteria przyznawania statusu moralnego płodom ludzkim i kryteria
dopuszczalności przerywania ciąży.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10.

Problematyka końca ludzkiego życia cz. 1): letalna analgezja, eutanazja,
terminalna sedacja oraz opieka paliatywna i hospicyjna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

11.

30-godzinna część ćwiczeniowo-konwersatoryjna kursu jest poświęcona lekturze i
analizie wybranych tekstów uzupełniających i poszerzających problematykę
poruszaną na wykładach

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

regularne uczestnictwo i aktywność

wykład

egzamin ustny

znajomość treści wykładów

Sylabusy

206 / 263

Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.120.5cab0675a3815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia komputerowe: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z informatycznymi usługami udostępnione studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu wyszukiwania informacji i wykorzystania bazy danych

C3

Uświadomienie uczestnikom problemów z zakresu technologii informacyjnej i zdalnej komunikacji

C4

Przedstawienie podstaw używania komputerów w środowiskach popularnych systemów operacyjnych, a także
podstaw programowania.

C5

Nabycie kompetencji z zakresu informatyki i współpracy asynchronicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi i jej związki
z technologiami komunikacyjnymi i informatycznymi
oraz ludzkim życiem.

FLZ_K1_W02

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

jak korzystać z zasobów w otwartym dostępie

FLZ_K1_W13

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania
wiedzy z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych i nauk
szczegółowych

FLZ_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

narzędzia do przygotowania teksty naukowe
i ﬁlozoﬁczne zgodnie z obowiązującym standardami
edycji tekstów naukowych

FLZ_K1_U11

zaliczenie pisemne,
projekt

U3

ocenia podstawowe programy z zakresu informatyki
i technologii informacyjnej, dobierając odpowiednie
metody ich analizy, opracowania i prezentacji

FLZ_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt

U4

jak korzystać z materiałów obcojęzycznych
publikowanych w sieci

FLZ_K1_U14, FLZ_K1_U15

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania metody kształcenia, opartej
na partycypacji, otwartego dostępu i wykorzystującej
sieć.

FLZ_K1_K01, FLZ_K1_K11

zaliczenie pisemne,
projekt

K2

rozpoznania błędne informacje i dezinformacje

FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K09

zaliczenie pisemne,
projekt

K3

przygotowania stronę sieciową w języku HTML albo
ﬁlm wideo

FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K08

zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia komputerowe

30

e-wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Uczestnicy kursu poznają zasady pracy z plikami różnego typu oraz nauczą się
korzystać z podstawowego oprogramowania aplikacyjnego, takiego jak edytory
tekstu, arkusze kalkulacyjne, przeglądarki Internetowe czy programy graﬁczne.
1. Microsoft 365 i usługi sieciowe
2. Microsoft Teams
3. Narzędzia dla badacza
4. Dokumenty tekstowe
5. Arkusze kalkulacyjne
6. Prezentacje

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

1.
7. Graﬁka komputerowa
8. Wideo
9. Programowania (HTML)
10. Warsztat 1: Psychoinformatyka. Empiryczna analiza sieci społecznościowych i
smartfonów
11. Warsztat 2. Konwergencja techniczna: Problemy, perspektywy i zagrożenia.
12. Warsztat 3. Inteligentne przetwarzanie danych. Oddziaływanie użytkownikmaszyna w zakresie interakcji człowiek-komputer
13. Warsztat 4. Systematyczny przegląd literatury dotyczącej Big Data i
inteligentne przetwarzanie danych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia komputerowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Opracowanie strony internetowej, krótkiego ﬁlmu lub podobnego
elementu − indywidualnie lub w grupie do 5 osób; Zaliczenie
zaliczenie pisemne, projekt
testu wyboru: 20 pytań z testów umieszczonych na platformie
PEGAZ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.120.620e4decd8e16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prezentacja najważniejszych problemów i stanowisk ﬁlozoﬁi polityki od czasów starożytnych
po współczesność. Problematyka ﬁlozoﬁczna ukazana zostanie na szerszym tle historii społecznej, a zwłaszcza
historii ruchów społecznych. Obok historycznego przeglądu najważniejszych idei i koncepcji szczególna uwaga
zostanie poświęcona pytaniom o wolność, równość, solidarność, ład społeczny, ustrój polityczny rozważanym
w szerszym kontekście ﬁlozoﬁi człowieka, społeczeństwa i historii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie: - najważniejsze pojęcia
myśli politycznej w ich rozwoju historycznym; najważniejsze stanowiska i argumenty ﬁlozofów
zgłębiających problemy polityczne i problemy życia
społecznego; - najważniejsze teorie i praktyki
polityczne świata zachodniego, takie jak liberalizm,
konserwatyzm, socjalizm etc. - odniesienia polityki
do innych sfer ludzkiej aktywności, takich jak
gospodarka, religia, moralność etc. - współczesne
dylematy polityki i ich ﬁlozoﬁczne konceptualizacje

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10,
FLZ_K1_W11,
FLZ_K1_W12

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student(ka) potraﬁ: - wskazać i wyjaśnić społeczne
funkcje ﬁlozoﬁi; - zidentyﬁkować i poddać analizie idee
ﬁlozoﬁczne obecne w sferze politycznej; - szukać
źródeł wartości i postaw politycznych w przekonaniach
ﬁlozoﬁcznych, moralnych i religijnych; - identyﬁkować
i analizować światopoglądy polityczne; - wiązać idee
i koncepcje ﬁlozoﬁczne z konkretnymi programami
i postawami politycznymi;

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
egzamin ustny,
FLZ_K1_U05,
zaliczenie
FLZ_K1_U07,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) są gotowi do: - krytycznego
i samodzielnego myślenia o wartościach obecnych
w sferze publicznej; - rozpoznawania ideologicznych
zagrożeń obecnych w życiu politycznym; - rozumienia
historycznych źródeł i odniesień we współczesnych
debatach politycznych; - krytyki autorytarnych
roszczeń współczesnego państwa i obrony wartości
demokratycznych;

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K10,
FLZ_K1_K12, FLZ_K1_K13

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przedstawia w porządku historycznym najważniejsze idee i problemy ﬁlozoﬁi
polityki. Prezentacja historyczna uzupełniona zostanie o problematyzację
ﬁlozoﬁczną najważniejszych kwestii (wolność, równość, sprawiedliwość, wojna i
pokój, demokracja, liberalizm, konserwatyzm...) oraz zarysowanie społecznego
źródła idei politycznych. Rozważane będą - między innymi - następujące tematy:
1) Metateoria: społeczna funkcja ﬁlozoﬁii, ﬁlozoﬁa polityki czy ﬁlozoﬁa polityczna,
a może ﬁlozoﬁa społeczna?; 2) Narodziny ﬁlozoﬁi z ducha polityki: starożytność
(soﬁści, Platon, Arystoteles); 3) Chrześcijaństwo: zmiana i ciągłość (Augustyn z
Hippony, Tomasz z Akwinu, Marsyliusz z Padwy, Paweł Włodkowic); 4) Narodziny
nowożytności: Machiavelli i Hobbes; 5) Teorie państwa absolutnego i teorie
umowy społecznej (Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau); 6) Liberalizm i oświecenie
anglielskie (Locke, Hume, Smith); 7) Rewolucja i oświecenie francuskie; 8)
Idealizm niemiecki jako reakcja na rewolucję (Kant, Fichte, Hegel); 9)
Konserwatyzm jako reakcja na rewolucję (Burke, tradycjonalizm francuski,
niemiecki konserwatyzm romantyczny); 10) Socjalizm, marksizm, anarchizm; 11)
Nowy liberalizm (J.S. Mill, Berlin, Hayek); 12) Polityczność XX wieku: Lenin i Carl
Schmitt; 13) Liberalizm współczesny - J. Rawls; 14) H. Arendt i próby odrodzenia
klasycznej ﬁlozoﬁi politycznej; 15) Współczesne spory o demokrację, liberalizm i
kapitalizm

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w zajęciach; znajomość lektur

wykład

egzamin ustny

zaliczenie ćwiczeń; znajomość tekstów czytanych na ćwiczeniach;
opanowanie treści wykładów; lektura i znajomość co najmniej jednego z
tekstów z "kanonu"

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs "Wstęp do ﬁlozoﬁi" lub zgoda prowadzących

Sylabusy
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Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.620e1c4975393.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem historycznym

C2

Kompetencje w zakresie interpretacji źródeł

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst historyczny amalizowanych źródeł.

FLZ_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

terminologię ﬁlozoﬁi politycznej XVII w.

FLZ_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

213 / 263

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować źródła w ich kontekście historycznym.

FLZ_K1_U06

zaliczenie na ocenę

FLZ_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wspólnej pracy w grupie nad problemami
interpretacyjnymi.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza problemu

30

przygotowanie dokumentacji

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W latach 1690/1691 Zachariasz Modzelewski, Krzysztof Puciłowski i Andrzej
Boreysza wygłosili na Uniwersytecie Wileńskim wykłady o polityce. Teksty te
świadczą o tym, jak postrzegano ustrój, instytucje i wartości polityczne w
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie między wojną Rzeczypospolitej z
Rosją (1654-1667) a wielką wojną północną (1700-1721). Seminarium służy
pierwszej lekturze tych źródeł, które zostały transkrybowane z rękopisów i
przetłumaczone na język polski w ramach projektu NPRH "Polonica Philosophica
Orientalia" w latach 2020-2022.

W1, W2, U1, K1

2.

Zachariasz Modzelewski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

3.

Krzysztof Puciłowski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

4.

Andrzej Boreysza, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, referat, praca zaliczeniowa
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Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.1584451883.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁczną treścią pojęć, takich jak: samoświadomość, świadomość, samopoznanie
(samowiedza), tożsamość osobowa, wolna wola, normatywność.

C2

Uświadomienie studentom dziejów głównych sporów związanych z podmiotowością: między innymi sporu
z naturalizmem i sporu ze strukturalizmem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
najważniejszych pojęć określających podmiotowość
człowieka, takich jak: samoświadomość, świadomość,
samopoznanie (samowiedza), tożsamość osobowa,
wolna wola, normatywność, odpowiedzialność

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁi podmiotowości
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać związek ﬁlozoﬁi podmiotowości
z innymi dziedzinami ﬁlozoﬁi (etyką, ontologią
i epistemologią) oraz z innymi naukami społecznymi

FLZ_K1_U07,
zaliczenie ustne,
FLZ_K1_U08, FLZ_K1_U09 zaliczenie na ocenę, esej

U2

Potraﬁ dostrzec związek między różnymi ujęciami
podmiotowości (w tym między odmiennymi
koncepcjami samoświadomości i świadomości,
koncepcjami doświadczenia wolitywnego, działania
i tożsamości)

FLZ_K1_U01,
zaliczenie ustne,
FLZ_K1_U02, FLZ_K1_U06 zaliczenie na ocenę, esej

U3

Potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji

FLZ_K1_U03,
FLZ_K1_U04,
zaliczenie ustne,
FLZ_K1_U05,
zaliczenie na ocenę, esej
FLZ_K1_U06,
FLZ_K1_U10, FLZ_K1_U12

U4

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
Potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem
FLZ_K1_U03,
zaliczenie ustne,
w pracy pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
FLZ_K1_U06,
zaliczenie na ocenę, esej
rozwiązania
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U11, FLZ_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie

FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K12, FLZ_K1_K13

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

K2

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań)

FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K13

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

20

Sylabusy
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konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest krytyczna analiza ﬁlozoﬁcznych ujęć podmiotowości ze
szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: racjonalność,
samoświadomość, samowiedza, doświadczenie wolitywne, emocje, normatywność
oraz tożsamość osobowa. Dyskusji poddana zostanie argumentacja na rzecz
obrony pojęć tradycyjnej antropologii i etyki, jak również strategie teoretyczne
wykorzystywane na rzecz naturalistycznego redukcjonizmu i eliminatywizmu.
Omawiając współczesne konteksty pojęć związanych z podmiotowością, będziemy
nawiązywać do starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych modeli
reﬂeksyjnej samowiedzy. Tematyka wykładów oraz ćwiczeń zorientowana będzie
wokół następujących kwestii: (1) czym jest samowiedza i jaki jest jej związek z
tożsamością osobową; (2) czy granice samopoznania są raz na zawsze ustalone;
(3) co jest przyczyną niepowodzenia racjonalnego namysłu; (4) na czym polega
różnica między samoświadomością i samowiedzą; (5) normatywna relacja do
samego siebie i źródła tożsamości osobowej; (6) na ile wolna wola jest naprawdę
wolna, a na ile jest uwarunkowana oraz do jakiego stopnia możemy wpływać na
napotkane ograniczenia; (7) czym jest tożsamość narracyjna; (8) czy współczesna
(naturalistyczna) nauka dysponuje odpowiednimi narzędziami do uchwycenia
podmiotowości; (9) czy wyniki badań empirycznych mogą prowadzić do zmiany
naszego pojmowania samych siebie; (10) granice naturalizacji pojęć
antropologiczno-etycznych.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Egzamin dotyczy treści prezentowanych na wykładzie.
Wymagana jest także znajomość tekstów analizowanych
na ćwiczeniach.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest napisanie min. 5stronicowej pracy oraz obecność na ćwiczeniach.

Sylabusy
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Graﬁka komputerowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5ca75b584b2c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z obsługą podstawowych programów przeznaczonych do tworzenia graﬁki
dwuwymiarowej i trójwymiarowej.

C2

Przekazanie wiedzy z obszaru teorii graﬁki komputerowej.

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z rolą graﬁki komputerowej w rożnych obszarach nauki,
techniki, ekonomii i funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię związaną ze współczesną graﬁką
komputerową.

FLZ_K1_W01

egzamin ustny, projekt

W2

student posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania
pakietów oprogramowania przeznaczonych
do tworzenia graﬁki komputerowej.

FLZ_K1_W03

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tworzyć projekty graﬁczne wykorzystując w tym celu
wybrane pakiety oprogramowania.

FLZ_K1_U04

egzamin ustny, projekt

U2

wskazywać metody rozwiązania wybranych
problemów związanych z obszarem graﬁki
komputerowej.

FLZ_K1_U03

egzamin ustny, projekt

FLZ_K1_K04

egzamin ustny, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania swej wiedzy z obszaru
współczesnej graﬁki komputerowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

analiza i przygotowanie danych

50

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reprezentacja obiektów graﬁcznych, krzywe i powierzchnie, obszary płaskie,
bryły, reprezentacja szkieletowa, geometria brył

W1, U1, K1

2.

Modelowanie krzywych, reprezentacje krzywych, funkcje sklejane i funkcje
wielomianowe, krzywe Beziera, krzywe B-sklejane

W2, U2, K1

3.

Modelowanie powierzchni, reprezentacja powierzchni, powierzchnie Beziera,
gładka interpolacja funkcją kawałkami wielomianową, stopnia 3, powierzchnie Bsklejane, powierzchnie Coonsa, powierzchnie Gordona

W1, U1, K1

4.

Algorytmy wyznaczania linii i powierzchni zasłoniętych, algorytm z buforem
głębokości, algorytm przeglądani aliniami poziomymi, algorytm sortowania ścian

W2, U2, K1

Sylabusy
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5.

Szczególne klasy obiektów trójwymiarowych, rysowanie powierzchni zadanych
funkcją dwóch zmiennych, wizualizacja molekuł, powierzchnie zdeﬁniowane w
sposób parametryczny

W2, U2, K1

6.

Modelowanie oświetlenia, koloru i tekstury, wyznaczanie cieni, cieniowanie
powierzchni przedmiotów, algorytm śledzenia promieni

W1, U1, K1

7.

Wykorzystanie efektu metamorfozy w pakiecie CorelDRAW i kształtowania
obiektów

W2, U1, K1

8.

Wykorzystanie trójwymiarowego efektu głębi w pakiecie CorelDRAW

W2, U1, K1

9.

Podstawy obsługi interfejsów wybranych pakietów graﬁcznych 3D

W1, U1, K1

10.

Projekty i sceny w pakietach graﬁcznych 3D, struktura projektu, automatyczne
listy projektów, modele referencyjne, łączenie scen

W2, U2, K1

11.

Drzewo renderingu, podstawowe typy shadingu, projekcja równoległa, projekcja
cylindryczna, projekcja sferyczna

W2, U1, K1

12.

Filtry selekcji, narzędzia, tryby

W1, U1, K1

13.

Globalny i lokalny układ współrzędnych

W2, U1, K1

14.

Transformacje, translacja, rotacja, skalowanie

W1, U1, K1

15.

Typy świateł, selektywność świateł, typy cieni, kaustyka, fotony

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

Wykonanie projektu graﬁcznego

wykład

egzamin ustny

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana jest znajomość podstaw matematyki, zwłaszcza geometrii (planimetria i stereometria), znajomość obsługi
komputera, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Filozoﬁa ogrodu (e-kurs)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.621cc3ebc9199.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ogrody, jako jedna z najstarszych form kultury, były tworzone przez ludzi od zarania dziejów. Są związane
z światem człowieka w sposób równie fundamentalny i wielowymiarowy jak język, sztuka czy religia. Dlatego
ﬁlozoﬁczny, systematyczny namysł nad ich fenomenem dotyka kwestii podstawowych. Stosowanie metod
ﬁlozoﬁcznych w odniesieniu do fenomenu ogrodu w istotny sposób poszerza wiedzę o nas samych; o sposobach,
w jakich doświadczamy otaczającego świata; patrzymy na nasze życie; myślimy i działamy; dostarcza wiedzy
o kondycji ludzkiej w szczególnej relacji zarówno do przyrody, jak i kultury. Każdy z proponowanych w trakcie
trwania kursu tematów będzie analizowany w kontekście koncepcji zaczerpniętych z ﬁlozoﬁi Wschodu i Zachodu.
Przyjrzymy się ogrodom głównie w dwu kręgach kulturowych: europejskim wraz z kontynuacją idei w tzw. Nowym
Świecie oraz konfucjańskim, czyli Chiny wraz z japońską recepcją koncepcji ﬁlozoﬁcznych i artystycznych
stworzonych pierwotnie w Kraju Środka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Stosowanie metod ﬁlozoﬁcznych w odniesieniu
do fenomenu ogrodu w istotny sposób poszerza
wiedzę o nas samych; o sposobach, w jakich myślimy
i działamy; o kondycji ludzkiej w szczególnej relacji
zarówno do przyrody, jak i kultury.

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W12

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabywa umiejętność • samodzielnego
stawiania pytań, udzielania odpowiedzi,
argumentowania, i wyciągania wniosków, •
samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych
o charakterze teoretycznym, • rozumienia i krytycznej
analizy wypowiedzi ogólnoteoretycznych oraz
wartościujących.

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U04,
egzamin ustny,
FLZ_K1_U06,
prezentacja
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U10, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współdziałania w grupie społecznej

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05, FLZ_K1_K10

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza problemu

20

e-wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Deﬁnicja i zakres problemowy ﬁlozoﬁi ogrodów.

2.

Mit pierwszego ogrodu w wybranych kulturach – toposy i kulturowe a priori.

3.

Ogrody ﬁlozofów i dla uprawiania ﬁlozoﬁi.

4.

Ogrody w wybranych narracjach religijnych.

5. Na granicy przyrody i kultury. Co oznacza „natura” i „naturalność” w
ogrodzie. Opozycja kultura/natura w reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej najbardziej wpływowych
myślicieli Wschodu i Zachodu. „Obraz natury” - wybrane zachodnie i wschodnie
koncepcje ﬁlozoﬁi natury oraz inspirowane nimi projekty ogrodów w Europie, obu
Amerykach, Chinach i Japonii.
6. Ogród jako dzieło sztuki i miejsce odpowiednie dla jej uprawiania.
Problematyka kultury artystycznej w kontekście projektowania ogrodów.
7.

Wybrane zagadnienia z ﬁlozoﬁi krajobrazu. Krajobraz i uczucia.

8. Zagadnienia o charakterze ontologicznym – Jak istnieje ogród? Czas i
przestrzeń jako specyﬁczne formy istnienia ogrodu; ogród jako przedmiot
intencjonalny; jako byt świadomościowy i jako forma inteligibilna.

1.

W1, U1, K1

9. Słowa i ogrody: Semantyka ogrodów. Ogrody i formy symboliczne. Nazwy w
ogrodzie i język ogrodów. Ogrody jak sutry, traktaty i koany.
10. Ogród jako szczególne medium poznawcze.
11. Ogrody i miasta w ujęciu historycznym - między innymi zagadnienie
wykluczenia z naturalnego krajobrazu czy prawo do czystego powietrza,
naturalnego światła i zieleni jako prawa człowieka w manifestach
modernistycznych twórców początku XX wieku; miasta ogrody i wynalazek
małego ogródka)
12. Ogrody w dobie katastrofy ekologicznej - XXI wiek i nowe formy w
projektowaniu miast ("ogrody deszczowe", miejscy ogrodnicy i farmerzy; "dzikie"
łąki i siedliska w zurbanizowanych lub postindustrialnych przestrzeniach; idee
parków publicznych, kieszeniowych i narodowych w kontekście problemów
urbanistycznych wielkich metropolii)
13. Koncepcje "ogrodu dzikiego"; "ogrodnictwo regeneracyjne"; permakultura i
tzw. food forest

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

zaliczenie

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Metaphysics and Literature
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.62207c6d0ﬀcc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zastosowanie metod badaczach ﬁlozoﬁi do identyﬁkacji problemów metaﬁzycznych
i metametaﬁzycznych w literaturze pięknej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe metody badawcze ﬁlozoﬁi oraz zakres ich
zastosowań.

FLZ_K1_W02,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K1_U04,
FLZ_K1_U05,
FLZ_K1_U06,
esej
FLZ_K1_U09,
FLZ_K1_U10,
FLZ_K1_U11, FLZ_K1_U12

Samodzielnie zidentyﬁkować problem
metametaﬁzyczny lub metaﬁzyczny w tekście
literackim oraz zastosować wybraną metodę
badawczą do jego analizy i wyjaśnienia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracować w grupie, rozpoznawać wagę analizy
ﬁlozoﬁcznej dla kontekstu społecznego i wytworów
kultury.

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K05,
FLZ_K1_K06,
FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K08,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K11

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W roku akademickim 2022/2023 przedmiotem analizy będzie książka H. Hessego,
Gra szklanych paciorków (wiele wydań). Stawiane problemy badawcze na kursie
to: 1) status obiektów abstrakcyjnych; 2) wolność działania a wolność myślenia; 3)
determinizm mechanizmów społecznych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do ﬁlozoﬁi.
Kurs wstępnie został zaplanowany jako anglojęzyczny. Wszelako decydujący o ostatecznej formule językowej będzie głos
uczestników.

Sylabusy
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Advanced Modal logic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.6225c216c70ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Głównym celem nauczania jest zapoznanie się z zaawansowanymi pojęciami i twierdzeniami formalnej logiki
modalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Absolwent zna i rozumie w uporządkowany sposób
i w poszerzonym zakresie (wiedzę tę prezentuje
w trakcie egzaminu licencjackiego) jeden z obszarów
problemowych: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2)
ﬁlozoﬁi społecznej i politycznej, etyki, historii idei
i ruchów społecznych; 3) estetyki, ﬁlozoﬁi kultury,
FLZ_K1_W08
historii estetyki z elementami historii sztuki; 4)
antropologii ﬁlozoﬁcznej, etyki i bioetyki,
współczesnych kontrowersji wokół podstawowych
stanowisk etycznych; 5) historii ﬁlozoﬁi i historii idei (w
tym historii ﬁlozoﬁi polskiej); 6) nauk kognitywnych,
logiki, ontologii; 7) ﬁlozoﬁi Wschodu, etyki, ﬁlozoﬁi
kultury.

W1

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

150

przygotowanie do egzaminu

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Algebraizacja logiki modalnej - twierdzenie Jonssona-Tarskiego - Rozszerzenia
Ultraﬁltr - Dualność - wyniki charakteryzacji van Benthema

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny

praca domowa

wykład

egzamin pisemny / ustny

praca domowa + egzamin

Sylabusy
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Sztuka elektroniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.12A0.5cdd5f6e84626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów), czyli sztuki opartej
na współczesnej technologi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska interaktywności.

C2

Celem kursu jest zaprezentowanie prac artystycznych, w których wykorzystuje się różnorodne technologie, np.
instalacje interaktywne, wideoinstalacje, projekcje, instalacje oparte na technologii VR (np. HMD, Cave, Deep
Space, 3D), także dzieła sieciowe, gps, monitoringu, postinternetowe.

C3

Celem kursu jest przedstawienie w zarysie, przy pomocy prac artystycznych, takich fenomenów cyberkultury, jak
immersja, teleobecność lub telematyczność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student posiada wiedzę teoretyczną
na temat nurtów w sztuce współczesnej, tworzonej
szczególnie na gruncie interaktywnej technologii.

FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W12

esej, prezentacja

W2

studentka/student ma świadomość różnorodności prac
Sztuki Nowych Mediów, rozpoznaje zastosowane
w nich technologie.

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W14

esej, prezentacja

W3

studentka/student posiada wiedzę dotyczącą
cyberkultury, rozumie takie zjawiska, jak np.
interaktywność, partycypacja lub zapośredniczenie.

FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W13

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

studentka/student potraﬁ krytycznie analizować
interaktywne dzieła Sztuki Nowych Mediów,
FLZ_K1_U01, FLZ_K1_U11 esej, prezentacja
wykorzystując odpowiednią literaturę oraz rozpoznając
i nazywając fenomeny, które tę sztukę charakteryzują.

U2

studentka/student potraﬁ wyciągać wnioski dotyczące
rozwoju sztuki i kultury, wartościując znajdowane tam
fenomeny, opisując je i/lub analizując.

FLZ_K1_U11

esej, prezentacja

U3

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się na temat cyberkultury
z przedstawicielami różnych środowisk, w tym
w relacjach zagranicznych oraz potraﬁ z nimi
podejmować współpracę.

FLZ_K1_U01

esej, prezentacja

K1

studentka/student jest otwarty na nowość
i oryginalność rozwijającej się sztuki interaktywnej
i cyberkultury, jest zdolny do analizy i akceptacji
zjawisk wynikających z rozwoju technologii.

FLZ_K1_K02, FLZ_K1_K05

esej, prezentacja

K2

studentka/student potraﬁ wypowiadać się na forum
międzynarodowym, organizować środowisko
do wspólnych projektów rozpowszechniających wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów.

FLZ_K1_K06, FLZ_K1_K13

esej, prezentacja

K3

studentka/student potraﬁ wykorzystać wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów i cyberkultury
w innych dziedzinach, w takich jak np. menedżerstwo,
kuratorstwo, wydawnictwo.

FLZ_K1_K01, FLZ_K1_K05

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sztuka elektronicznej materii – ontologia dzieł elektronicznych (Sztuki Nowych
Mediów).

W1, U1

2.

Interaktywność, jako fenomen współczesności.

U2, U3

3.

Rodzaje interaktywności.

U2, K1

4.

Technologia jako warsztat artysty – deﬁniowanie interaktywnych technologii dla
sztuki.

W1, U2

5.

Sieć jako uniwersalna przestrzeń wystawiennicza.

W2, K3

6.

Sztuka sieci a sztuka w sieci.

W3, K1

7.

Immersja jako powszechna właściwość sztuki.

U1, K2

8.

Sztuka sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Ontologia I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.140.5cdd5f67237bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i tezami ontologii (metaﬁzyki) dotyczącymi
takich zagadnień, jak istnienie, istota, przedmiot, ogólność i partykularność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowe pojęcia i teorie ontologiczne
w perspektywie historycznej i systematycznej

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

FLZ_K1_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Identyﬁkować problemy ontologiczne, rozważać ich
naturę, prowadzić dyskusję na temat stanowisk
odnoszących się do tych problemów.

egzamin pisemny,
FLZ_K1_U01,
zaliczenie pisemne,
FLZ_K1_U02,
zaliczenie na ocenę, esej,
FLZ_K1_U05, FLZ_K1_U08
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Pogłębionej analizy i krytyki podstawowych tez
z zakresu ontologii w relacji do innych subdyscyplin
ﬁlozoﬁi i innych dyscyplin naukowych

FLZ_K1_K07,
FLZ_K1_K08, FLZ_K1_K12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁa pierwsza, metaﬁzyka, ontologia.

W1, U1, K1

2.

Krytyka metaﬁzyki.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Metodologia metaﬁzyki (ontologii).

W1, U1, K1

4.

Byt, istnienie, rzeczywistość. Podejście historyczno-analityczne.

W1, U1, K1

5.

Istnieć a być. Między podejściem analitycznym a fenomenologicznym.

W1, U1, K1

6.

Ogólność vs. jednostkowość. Abstrakcyjność vs. konkretność.

W1, U1, K1

7.

Zagadnienie istoty: podejście tradycyjne i współczesne.

W1, U1, K1

8.

Umysł, osoba, identyczność. Spór o naturę umysłu i tożsamość osobową

W1, U1, K1

9.

Problem istnienia Boga

W1, U1, K1

10.

Problem przyczynowości

W1, U1, K1

11.

Spór o realizm

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zostaną podane na pierwszych zajęciach.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do ﬁlozoﬁi, podstawowy kurs z logiki

Sylabusy
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Epistemologia I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.140.5cdd5f674940a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Koncepcje wiedzy

C2

Koncepcje przekonania

C3

Modele percepcji

C4

Koncepcje prawdy

C5

Rodzaje sceptycyzmu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię, teorie i metody epistemologii.

FLZ_K1_W07

egzamin ustny

FLZ_K1_U08

egzamin ustny,
zaliczenie

FLZ_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać i rozważyć podstawowe problemy
epistemologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji o podstawowych problemach epistemologii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
166

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe problemy związane z pojęciem wiedzy.

W1, U1, K1

2.

Podstawowe problemy związane z pojęciem przekonania.

W1, U1, K1

3.

Podstawowe problemy związane z percepcją.

W1, U1, K1

4.

Podstawowe problemy związane z pojęciem prawdy.

W1, U1, K1

5.

Typy sceptycyzmu.

W1, U1, K1

6.

Podstawowe problemy związane z pojęciem uzasadnienia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zdany egzamin

ćwiczenia

zaliczenie

uzyskanie zaliczenia

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi nowożytnej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.140.5cdd5f6770105.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom uporządkowanej wiedzy z zakresu głównych systemów ﬁlozoﬁcznych XVII wieku wraz
z charakterystyką ważniejszych koncepcji i idei okresu Odrodzenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie znaczenie terminologii
ﬁlozoﬁcznej w zakresie ﬁlozoﬁi nowożytnej epoki
Odrodzenia oraz ﬁlozoﬁi XVII wieku.

FLZ_K1_W04

egzamin pisemny
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Student rozumie różnorodność koncepcji i systemów
ﬁlozoﬁcznych powstałych w ﬁlozoﬁi nowożytnej
rozważanych w związku z historyczną i kulturową
zmiennością ludzkich poglądów i zachowań.

FLZ_K1_W06

esej

U1

Student potraﬁ samodzielnie identyﬁkować główne
problemy ﬁlozoﬁi nowożytnej oraz używa
odpowiednich metod analizy i interpretacji tekstów
tego okresu.

FLZ_K1_U05

esej

U2

Student umie rekonstruować tezy i argumenty
formułowane przez szesnastowiecznych
i siedemnastowiecznych ﬁlozofów oraz krytycznie je
oceniać w dyskusji..

FLZ_K1_U01

egzamin pisemny

K1

Student jest gotów samodzielnie i krytycznie oceniać
stanowiska i poglądy, a także poszerzać swą wiedzę
o zagadnienia, którymi jest szczególnie
zainteresowany. .

FLZ_K1_K03

zaliczenie

K2

Student umie połączyć zdobytą wiedzę z zakresu
ﬁlozoﬁi nowożytnej ze zjawiskami zachodzącymi
we współczesnej kulturze, potwierdzając tym samym
znaczenie ﬁlozoﬁi w kulturze europejskiej.

FLZ_K1_K12

egzamin pisemny, esej

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd najważniejszych stanowisk i koncepcji stworzonych w epoce Odrodzenia

W1, U2, K1

Sylabusy
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2.

Charakterystyka wielkich systemów metaﬁzycznych XVII wieku (Descartes,
Hobbes, Spinoza, Leibniz). Rene Descartes - ﬁlozoﬁa przyrody, mechanicyzm.
Descartes a Newton.

W2, U1, K1

3.

Okazjonalizm: Geulincx, Malebranche.

W1, U1, K2

4.

B. Pascal: koncepcja człowieka, człowiek a Bóg, zakład. Koncepcja wolności woli spór jansenistów z jezuitami (molinistami) .

W2, U2

5.

Hobbes – ﬁlozoﬁa przyrody i ﬁlozoﬁa polityczna (umowa społeczna). Naturalizm
(P. Gassendi).

W1, U2

6.

Spinoza – system metaﬁzyki: koncepcja substancji, monizm, panteizm,
determinizm. Filozoﬁa polityczna (Spinoza a Hobbes), koncepcja demokracji.

W2, K2

7.

Leibniz: system metaﬁzyczny: koncepcja substancji (pojęcie monady), porządek
deterministyczny a wolność jednostki. Epistemologia: prawdy faktyczne i prawdy
rozumu, koncepcja idei wrodzonych. Filozoﬁa języka i program uniﬁkacji nauk.

W1, U1

8.

Szkoła prawa naturalnego w XVII w. (Hobbes, Grocjusz, Pufendorf, Locke)

W1, U1

9.

Idea Pansophii w ﬁlozoﬁi nowożytnej (od Bacona po Leibniza). Zarys
ukształtowania się podstaw nowoczesnej teorii politycznej.

W2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin obejmuje znajomość zagadnień poruszanych na wykładach oraz
tekstów czytanych na ćwiczeniach.. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

esej, zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodnie z tokiem studiów. Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy

240 / 263

Etyka A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.140.1588070354.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do etyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie miejsce etyki w systemie nauk
ﬁlozoﬁcznych, zna i rozumie terminologię etyczną
wraz z jej historyczną zmiennością

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W04

zaliczenie
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W2

Student zna i rozumie główne teorie etyczne, ich
założenia i specyﬁczne dla nich schematy
argumentacji

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07

zaliczenie

W3

Student rozumie interdyscyplinarny charakter etyki

FLZ_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rekonstruować tezy i argumentacje
zawarte z tekstach etycznych

FLZ_K1_U05

zaliczenie

U2

Student potraﬁ analizować teksty z zakresu etyki

FLZ_K1_U04

zaliczenie

U3

Student potraﬁ myśleć krytycznie i samodzielnie oraz
precyzyjnie prezentować swoje stanowisko

FLZ_K1_U01, FLZ_K1_U12 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów myśleć samodzielnie i krytycznie

FLZ_K1_K02, FLZ_K1_K03

zaliczenie

K2

Student jest gotów poznawać i analizować nowe teorie
i poglądy

FLZ_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
157

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Działy, problemy i kierunki etyki (nauka o moralności i etyka ﬁlozoﬁczna; etyka
normatywna i metaetyka; teoria dobra i teoria powinności)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Przegląd teorii dobra (dobra osobowe i dobra impersonalne; dobro osoby jako
szczęście i jako samourzeczywistnienie; subiektywistyczne i obiektywistyczne
koncepcje szczęścia)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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3.

Przegląd koncepcji powinności – teorie konsekwencjalistyczne (zasada
optymalnych konsekwencji i jej specyﬁkacje; utylitaryzm i inne wersje
konsekwencjalizmu)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Przegląd koncepcji powinności – teorie deontologiczne (etyka Kantowska i etyka
obowiązków prima facie; zastosowania teorii deontologicznych do spornych
problemów etyki praktycznej)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład
ćwiczenia

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny z treści wykładów

zaliczenie

regularny i aktywny udział w zajęciach
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Etyka B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.140.1588070421.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w podstawową wiedzę dotyczącą etyki, jej pojęć i stanowisk

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zyskuje podstawową wiedzę dotyczącą historii
etyki i współczesnej etyki ﬁlozoﬁcznej

FLZ_K1_W06,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

esej
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W2

Student poznaje podstawowe pojęcia i stanowiska
w zakresie etyki

FLZ_K1_W03,
FLZ_K1_W05,
FLZ_K1_W07,
FLZ_K1_W08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ jasno i merytorycznie argumentować,
poprawnie rekonstruuje tezy zawarte w analizowanych
tekstach oraz potraﬁ odnieść swoje argumenty
ﬁlozoﬁczne do ważnych problemów współczesności

FLZ_K1_U01,
FLZ_K1_U02,
FLZ_K1_U05,
egzamin ustny
FLZ_K1_U07,
FLZ_K1_U08,
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

FLZ_K1_K02,
FLZ_K1_K03,
FLZ_K1_K04,
FLZ_K1_K07, FLZ_K1_K10

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Jeśli „prawdziwa etyka zaczyna się tam, gdzie milkną słowa” (A. Schweitzer) i jeśli
„świat nie jest spragniony traktatów etycznych, a tym, czego naprawdę
potrzebuje, to rzetelna praktyka” (Gandhi), to czym jest etyka i jej uprawianie?
Jeśli „jest jasne, że etyki nie da się wypowiedzieć” (L. Wittgenstein) i jeśli „etyka,
na tyle, na ile wypływa z pragnienia, by powiedzieć coś o ostatecznym sensie
życia, o absolutnym dobru, o tym co ma wartość absolutną, nie może być nauką”
(tenże) – to o czym traktują uniwersyteckie wykłady z etyki? Jeśli „ﬁlozoﬁa
heideggerowska znosi nowożytne odróżnienie etyki i ontologii, które wyrządziło
tak wiele zła” (J. Patocka), jeśli „etyka nie jest bynajmniej warstwą przykrywającą
ontologię, ale tym, co jest w pewnym sensie bardziej ontologiczne niż ontologia”
(E. Lévinas), – to jakie jest miejsce etyki w obszarze ﬁlozoﬁi? Jeśli „istnieje – na
drodze mądrości – poznanie etyczne całkowicie przewyższające samą etykę, bez
którego całe bezpośrednie poznanie etyczne wartości ogólnie ważnych jest z
istoty niedoskonałe” (M. Scheler), to jak taka mądrość może stać się przedmiotem
nauczania, szczególnie jeśli pamiętać, iż „nie może być w ogóle żadnego
nauczyciela dla sztuki egzystowania” (S. Kierkegaard)? „Nie byłem nigdy niczyim
nauczycielem” – wyznał nasz nauczyciel Sokrates. Czy jednak etyka, jak to nam
ukazał, może rzeczywiście mieć charakter troski o duszę, o „własną” duszę? Czy
etyką może być owa Arystotelesowska nauka o szczęściu, jeśli „człowiek n i e
dąży do szczęścia, jak mniemają Anglicy” (F. Nietzsche)? A jeśli „wolność i prawo
moralne odsyłają wzajemnie do siebie” (Kant), to czym jest wolność i czy w ogóle
jest,szczególnie kiedy pamiętać, iż „wolność nie jest przedmiotem” i ̇ze
„poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie na drodze przedmiotowego badania
prowadziłoby wprost do zanegowania wolności” (K. Jaspers)? W jakim sensie
problem etyczności człowieka wyrasta z naszej skończoności? Czy jesteśmy
nieuchronnie „źli” i na czym polega „złośliwość zła” i „rozpaczliwość dobra”?
Omawiany materiał historyczny rozciąga się od Sokratesa do Lévinasa i nam
współczesnych.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

do egzaminu obowiązuje znajomość treści wykładu oraz lektur
analizowanych na ćwiczeniach

ćwiczenia

esej

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy pisemnej i aktywnego udziału w
zajęciach

Sylabusy
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Greka dla ﬁlozofów II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1C0.1584441413.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z gramatyką (ﬂeksją, składnią, elementami słowotwórstwa) starożytnego języka
greckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Fleksję, składnię, elementy słowotwórstwa
starożytnego języka greckiego

FLZ_K1_W02

zaliczenie pisemne

Czytać tekst literacki i ﬁlozoﬁczny prozaiczny grecki (w
FLZ_K1_U01
dialekcie attyckim i koine).

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie zadań

60

przygotowanie do egzaminu

120

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fleksja i składnia, oraz elementy słowotwórstwa języka starożytnego greckiego.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Przesłanie prawidłowo rozwiązanych zadań; zdanie egzaminu pisemnego.

Semestr 4
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Przesłanie prawidłowo rozwiązanych zadań; zdanie egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Greka dla ﬁlozofów

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi nowożytnej II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.180.5cdd5f753582b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi europejskiego Oświecenia oraz wieku XIX (brytyjski
utylitaryzm)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie koncepcje i problemy
dyskutowane w ﬁlozoﬁi okresu Oświecenia oraz
ﬁlozoﬁi XIX wieku (utylitaryzm J. Benthama, J. Milla i J.
S. Milla).

W1

FLZ_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ analizować i interpretować teksty
ﬁlozoﬁczne okresu Oświecenia i ﬁlozoﬁi XIX wieku
FLZ_K1_U05
(utylitaryzm J. Benthama, J. Milla i J. S. Milla) oraz
rekonstruować i oceniać zawartą w nich argumentację.

U1

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do obrony stanowiska głoszącego
istotne znaczenie ﬁlozoﬁi Oświecenia oraz ﬁlozoﬁi XIX
wieku (utylitaryzmu J. Benthama, J. Milla i J. S. Milla)
dla kształtowania się współczesnej kultury
europejskiej.

K1

FLZ_K1_K12

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

John Locke – epistemologia.

W1, U1, K1

2.

Deizm angielski – lord Edward Herbert z Cherbury, John Toland, Anthony Collins, Matthew Tindal.

W1, U1, K1

3.

Lord Shaftesbury i Bernard Mandeville.

W1, U1, K1

4.

Francis Hutcheson i Joseph Butler.

W1, U1, K1

5.

George Berkeley – ﬁlozoﬁa umysłu i języka, etyka, ﬁlozoﬁa religii i ﬁlozoﬁa społeczna.

W1, U1, K1

6.

Dawid Hume – ﬁlozoﬁa umysłu, etyka, ﬁlozoﬁa religii i ﬁlozoﬁa społeczna.

W1, U1, K1

7.

Voltaire i encyklopedyści, recepcja ﬁlozoﬁi przyrody I. Newtona.

W1, U1, K1

8.

J. O. de La Mettrie, E. B. de Condillac, P. H. de Holbach.

W1, U1, K1

9.

J. J. Rousseau.

W1, U1, K1

10.

Ch. Wolﬀ, A. Baumgarten, J. Ch. Lambert, M. Mendelssohn, J. G. Hamann.

W1, U1, K1

Sylabusy
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11.

Immanuel Kant – ﬁlozoﬁa przedkrytyczna, epistemologia okresu krytycznego.

W1, U1, K1

12.

Immanuel Kant – ﬁlozoﬁa praktyczna, krytycy Kanta (S. Majmon, C. L. Reinhold).

W1, U1, K1

13.

Filozoﬁa pokantowska w Niemczech, preromantyzm, „spór o panteizm”. Filozoﬁa J. G. Herdera.

W1, U1, K1

14.

Thomas Reid, James Beattie i szkocka ﬁlozoﬁa zdrowego rozsądku.

W1, U1, K1

15.

Utylitaryzm – J. Bentham, J. Mill, J. S. Mill.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Tematyka ćwiczeń:
Lektury

1) Locke J.: Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B. Gawecki, PWN, Warszawa 1955, t. I, ks. II, rozdz. I-VII (s. 119-161).

2) Locke J.: Rozważania…, t. I, ks. II, rozdz. VIII-IX (s. 161-187), t. II, ks. III, rozdz. I-(fragment) VI (s. 9-76).

3) Berkeley G.: Próba stworzenia nowej teorii widzenia, 1-52 (s. 47-73) [w:] idem: Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje
ﬁlozoﬁczne, przeł. A. Grzeliński i in., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

4) Hume D.: Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz i K. Twardowski, PWN, Warszawa 1977, rozdz. I-V.

5) Hume D.: Badania…, rozdz. VI-VII.

6) Rousseau J. J.: Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi [w:] idem: Trzy rozprawy z ﬁlozoﬁi społecznej,
przeł. H. Elzenberg, PWN, Warszawa 1956.

7) Wolﬀ Ch.: „Myśli rozumne o Bogu, świecie i duszy ludzkiej, tudzież o wszelkim bycie w ogóle”, przeł. S. Stasikowski, „Studia
Philosophica Wratislaviensia”, vol. VI, fasc. 1, 2011, s. 119-166, tj. Metaﬁzyka niemiecka, rozdz. I-II.

8) Kant I.: Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki, Kęty 2001, s. 22-70 (A VII-A 16), tj.
Przedmowy, Wstęp.

9) Kant I.: Krytyka…, s. 73-97 (A 19-B 73), tj. Estetyka transcendentalna.

16.

10) Kant I.: Krytyka…, s. 98-153 (A 50-A 130), tj. Logika transcendentalna – Idea logiki transcendentalnej, O myśli przewodniej…, O
dedukcji czystych pojęć intelektu, O apriorycznych podstawach możliwości doświadczenia.

W1, U1, K1

11) Kant I.: Krytyka…, s. 153-177 (B 130-B 169), tj., Dedukcji czystych pojęć intelektu rozdział drugi (wedle wydania B).

12) Kant I.: Krytyka…, s. 178-255 (A 131-B 294), tj. Analityka zasad, poddział II – Wstęp, O schematyzmie czystych pojęć intelektu,
System wszystkich zasad czystego intelektu.

13) Kant I.: Krytyka…, s. 256-290 (B 295-B 349), tj. Analityka zasad, poddział III: O podstawie podziału wszelkich przedmiotów w ogóle
na fenomeny i noumeny, Dodatek.

14) Kant I.: Krytyka…, s. 291-354 (B 350-A 405), tj. Dialektyka transcendentalna – Wstęp, O pojęciach czystego rozumu, O
dialektycznych wnioskach czystego rozumu (fragment O paralogizmach czystego rozumu).

Warunki zaliczenia

1. Uczestnictwo w zajęciach (możliwe są trzy nieobecności nieusprawiedliwione),
2. Aktywność na zajęciach,
3. Pozytywna ocena pracy zaliczeniowej.

Praca na temat wybrany przez autora, objętość – 10 stron (czcionka 12-tka, Times New Roman lub podobna, odstępy 1,5 interlinii,
marginesy normalne). Pracę należy dostarczyć (można przesłać) do dnia, w którym odbędą się ostatnie ćwiczenia.

4. Ustosunkowanie się do uwag do pracy podczas dyżuru w sesji egzaminacyjnej.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny odział w zajęciach i
przygotowanie pracy pisemnej (szczegóły w części programowej nr 16)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodnie z tokiem studiów. Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia ﬁlozoﬁi polskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.180.5cdd5f75762df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowa wiedza o teorii ustroju politycznego w klasycznych dziełach ﬁlozoﬁi polskiej.

C2

Wiedza o historycznym kontekście omawianych dzieł.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teorie ustroju w kontekście historii europejskiej
i polskiej

FLZ_K1_W04,
FLZ_K1_W06

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować koncepcje ﬁlozoﬁczne w kontekście
politycznym i kulturowym

FLZ_K1_U07

egzamin ustny, esej

FLZ_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej reﬂeksji dot. sposobów funkcjonowania
koncepcji ﬁlozoﬁcznych w praktyce społecznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

28

przygotowanie do zajęć

30

analiza źródeł historycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Kurs o zmiennej treści. W roku akademickim 2020/2021 tematem będzie polski
dyskurs o ustroju Rzeczypospolitej w kontekście europejskim.
1.

Starożytność
• Platon: 6 stanów; upadek państwa
• Arystoteles: 3 właściwe i 3 zdegenerowane formy rządów; ustroje greckich polis.
• Tukidydes: realizm władzy
• Cyceron: stoicka terminologia polityczna
• Polibiusz: res publica mixta

W1, U1, K1

2.

Średniowiecz i nowożytność
• Tomasz z Akwinu: monarchia
• Machiavelli: władza stara i nowa
• Bodin: "czyste" ustroje; res publica jako monarchia
• Monteskiusz: funkcjonalne różnicowanie władz

W1, U1, K1

3.

Frycz Modrzewski: teoria reprezentacji w kościele i republice

W1, U1, K1

4.

Goślicki: senat jako złoty środek

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Orzechowski: ustrój republikański w perspektywie metaﬁzycznej

W1, U1, K1

6.

Rotundus: mieszany ustrój litewski

W1, U1, K1

7.

Starowolski: sarmatyzm

W1, U1, K1

8.

Wychowankowie Akademii Mohylańskiej i rosyjski absolutyzm

W1, U1, K1

9.

Recepcja Monteskiusza: Konstytucja 1791 r. i jej krytycy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Udział w zajęciach

ćwiczenia

esej

Udział w zajęciach

Sylabusy
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Filozoﬁa na przełomie XX/XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1380.5cdd5f6b1768b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podczas kursu będzie prezentowana ﬁlozoﬁa najnowsza, analizowane będę współczesne dyskusje ﬁlozoﬁe i idee.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o miejscu i znaczeniu współczesnej ﬁlozoﬁcznych
w systemie nauk humanistycznych oraz o ich
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej

FLZ_K1_W01,
FLZ_K1_W02

brak zaliczenia
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W2

absolwent zna i rozumie posiada uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę szczegółową (którą prezentuje
w trakcie egzaminu licencjackiego) w ﬁlozoﬁi
współczesnej

FLZ_K1_W08,
FLZ_K1_W09,
FLZ_K1_W14

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ rozumie różnorodność
światopoglądów współczesnych, postaw i norm
moralnych współczesnej ﬁlozoﬁi reprezentowanych
przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur
i epok

FLZ_K1_U08,
brak zaliczenia
FLZ_K1_U12, FLZ_K1_U13

U2

absolwent potraﬁ odnosi problemy ﬁlozoﬁczne
do problemów formułowanych i rozwiązywanych
na gruncie innych nauk (humanistycznych,
społecznych, przyrodniczych, ścisłych)

FLZ_K1_U07,
brak zaliczenia
FLZ_K1_U13, FLZ_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest tolerancyjny wobec przedstawicieli
innych kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości

FLZ_K1_K01,
FLZ_K1_K10, FLZ_K1_K11

brak zaliczenia

K2

absolwent jest gotów do jest tolerancyjny wobec
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
FLZ_K1_K01,
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale FLZ_K1_K08, FLZ_K1_K10
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

uczestnictwo w egzaminie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

259 / 263

1.

Analiza współczesnych ﬁlozoﬁi wielokulturowości, multikulturalizmu i różnic
kulturowych

W2, U1, U2, K1, K2

2.

Analiza kwestii współczesnej globalizacji, jej pozytywnych jak i negatywnych
aspektów

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Filozoﬁe sieciowe, technologie współczesne, technologia i życie człowieka

W1, U1, K1

4.

Współczesna ﬁlozoﬁa zaangażowana, ekoetyka, ﬁlozoﬁa zrównoważonego
rozwoju.

W2, U2, K2

5.

Przemiany, przyszłość i tradycja w ﬁlozoﬁi współczesnej

W2, U2, K1

6.

Nowy humanizm i posthumanizm współczesne koncepcje człowieka i
postczłowieka

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

esej

ćwiczenia

brak zaliczenia

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.1300.5cdd5f67a919f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teoriami ﬁlozoﬁcznymi sformułowanymi w XIX i XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię ﬁlozoﬁi współczesnej

FLZ_K1_W08

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

FLZ_K1_U08

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

FLZ_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisywać i rozumieć problemy ﬁlozoﬁi współczesnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

łączenia wiedzy o historii ﬁlozoﬁi współczesnej
z bieżącymi debatami intelektualnymi i publicznymi

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do egzaminu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd najważniejszych nurtów ﬁlozoﬁi współczesnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę zdanie egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę warunki określa prowadzący ćwiczenia (aktywność na zajęciach, praca)

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin obejmuje znajomość zagadnień poruszanych na wykładach
egzamin pisemny / ustny oraz tekstów czytanych na ćwiczeniach.. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

esej, zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena pracy
pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodnie z tokiem studiów.

Sylabusy
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